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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

Birinci celse 
K,. >' ova-; sulama idaresile Yiiksek Miihendis 

••lek--;»;, \v'-:.f ,- Yiiksek, Ziraat enstitiisiiniin uraumi 
u i , ,z> •-> tmasina dair kanun Iayihasi kabul 
•:- U t , ; . 

Wi6 '^nt-- auvazenei umumiye kanunu layihasi-
rifa ..jiiza1.* •'= e devamla Maliye vekaleti, Diiyunu 
rni'it/nhc V-f-p: ve kadastro umum miidiirliigu, Giim-

l , i -.nii-arl.u- ve Dahiliye vekaletleri, Matbuat ve 
Kniim*. sj^ri rmum miidiirlukleri, Jandarma genel 

Layihalar 
i nl. • -i Niimune hastanesinde istihdam edil-

i).<J \< i v o u ecnebi miitehassislarm iicretlerinin 
• !40 ; ^ eikirilmasi hakkmda 1/518, 1935 yih 
i «nn« »• ,i ?si kanununa bagh bazi daire biitgele-
r-^'h- i /j-'iO i miinakale yapilmasma dair 1/561, I 
-T-j:nrl.:k vf <fj*narlar vekaleti 1935 yi]i biit<jesinde 

SM> IJ ; - - ; I m.nakale yapilmasi hakkmda 1/562, 
;S vu'i iiss- i mvazene kanununa baglr daire biit-

>,«•]<••• riiKJir: ! 0 ; u„ vk miinakale yapilmasma dair 1/572 
w '.- ; Lsri!!; si f<f'm kumandanligi 1935 yih biitcesin-
<ie r: v/;-: isralh miinakale yapilmasma dair 1/574 

v;-'r KLtr;u'i ^ vHhalari ve BiitQe enciimeni mazbatasi 
\ti\t< n a «*('><- '• 

v .K,)i; .vhri tmar miidiirliigii 1935 yih biit-
«•• 'mi'.- «; IMIO t lik miinakale yapilmasma dair ka-
s-n vni s? -v- .iitce enciimeni mazbatasi (1/560) 

'••'/<; '-rbusn Mitat Denlinin oldiigiine 
••'•}.• t-;---T>-!,ii i. zkercsi 

'bt.y-.ik Muui Meclisi Yiiksek Reisligine 
Br>iu -neb-.-.; ffitatm 4 - VII - 936 g-iinii Si§li 

Srlih:••* nvinnr';; oldiig-ii Dahiliye vekilliginden 
^ - i'0;̂ .:- iai hli ve 20782 numarali tezkere 
ilr ; dii'in c Cstanbul valiliginden g-onderil-

komutanhgi, Hariciye, Sihhat ve ictimai muavenet 
ve Adliye vekaletleri biit<*eleri kabul edilerek teneffiis 
ikjin celse kapatildi. 

tkinci celse 
Maarif vekaleti biit^esi kabul edildikten sonra car-

§amba giinii topIaniJmak iizere inikad bitirildi. 

Balkan Vekili Katib Katib 
Nuri Conker Konya Coruh 

AH Muzaffer Goker Ali Zirh 

3 — Ankara sehri tmar miidiirlugii 1936 yih biit
ce kanunu Iayihasi ve Biitce enciimeni mazbatasi 
(1/435) (Ruznameye) 

4 — Ankara Yiiksek Ziraat enstitiisii 1935 yrh biit-
cesinde 16 800 lirahk miinakale yapilmasma dair 

I 1/508 ve Ankara Yiiksek Ziraat enstitiisii 1935 yili 
biitcesinde 18 236 lira 66 kuru§luik tahsisat konulma-
sma dair 1/555 sayili kanun layihalari ve Biitce en
ciimeni mazbatasi (Ruznameye) 

5 — Posta, telgraf ve telefon umum miidiirlii£ii 
1935 yih biitce aciffina kar^ihk olmak iizere 2727 sa
yili kanuna istinaden yapilan 200 000 lirahk istikraz 
miiddetinin uzatilmasma dair 1/465 sayili kanun Ia
yihasi ve Nafia enciimeni mazbatasile Posta, telgraf 
ve telefon umum miidiirlugii 1936 yih biitcesi hakkm
da 1/446 sayili kanun Iayihasi ve Biitce enciimeni 
mazbatasi (Ruznameye) 

mis olan oliim ilmiihaberi bilece sunulmustur. 
£ . Basvekil 

I. Inonii 
BASKAN — Mitat arkada§imizm ruhunu 

taziz icin bir dakika siikut edeceg-iz. 
( Bir dakika siikut edilmi§tir) 

BASKAN — Biitge miizakeresine devam ede-
cegiz. 

2 — HAVALE EDILEN EVRAK 

BIRINCI CELSE 
Agilma saati: 14 

BASKAN — Refet Oanitez 

KATT >LER — Sabiha Gokciil (Balikesir), Ziya Gevher Etili (ganakkale) 

BASK nbi •- - Celse acilmistrr. 
; — RlYASET DlVANININ HEYETl UMUMIYEYE MARUZATI 
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4 — MUZAKERE EDILEN MADDELER 

1 — 1936 yilt muvazenei umumiye kanunu 
layihasi ve Biitge encumeni mazbatasi (1/437) 

A - Nafta vekdleti butgesi. 

BASKAN — Nafia vekaleti biitgesi hakkm-
da soz isteyen var mi? 

RUSENI BARKIN (Samsun) — Saym arka-
da§lar, her sene yeni hamleler, yeni dev adim-
larile memleketi refaha suriikleyen; yiiksek Inb-
nii Hiikumetine ve 50k kiymetli Nafia vekili 
Ali Qetinkayaya §ukran ve minnetimi izhar et-
mekten ba§ka elimden bir §ey gelmez. Kendi-
lerinden bir iki temennim vardir. Bunlar hak-
kinda da bendenize tebgiratta bulunurlarsa daha 
gok bahtiyar olacagim. 

t Memleketimizin Samsun vilayetinde denize 
akan iki miihim nehri vardir. Birisi Kizilirmak, 
digeri Ye§ilirmak. Bunlarm deltalan bir buguk 
milyon dbniim yer i§gal eder. Buralar bataklik 
ve ta§km sular yiizunden asirlardanberi srtma 
merkezi olmu§tur. Hiikumetimiz bir kag seneden 
beri miicadele etmek igm el koymu§tur. Bu del-
ta'larm kurutulmasi ve i§letilmesi igin bu iki 
biiyuk zahire ambarmin planlan bakkinda esas-
li i§ler tamamlanmami§tir. Nafia vekaletinin su
lar mudurlugii 2 - 3 senedenberi Qar§amba del-
tasi igin el koymu§, haritasmi yapmi§sa da esas-
li bir i§ meydana gelmemi§tir. bununla bera-
ber halkm, yardimi, Nafia vekaletinin himme-
ti ve hususi idarenin gayretile her sene bir mik-
tar yer kurutuluyor. Gegen sene otuz bin doiiiim 
yer kazanildi. Bafra deltasmda heniiz hig 
bir gey yapilmi§ degildir. Buralarda her sene 
bu halile dahi milyonlarca kilo piring, misir, 
tutiin yeti§ir. Halk kendini bliime atmak su-
retile oralari ekmekten gekinmez. Qiinku ora-
ya atilan her tohum gayet kiymetli mahsul ve-
rir. 

Gegen sene yiiksek Ba|bakan| Samsunu §e-
reflendirdikleri zaman bu nofcjtayi ehemmi-
yetle nazari dikkate aldilar. Derhal Sular 
umum muduriinu gagirdilar. Haritasmi tetkik 
buyurdular ve izhari memnuniyet ettiler. 350 000 
lira kadar da bir para vaid buyurdular. Bu se
ne, heniiz kati hesaplar yapilmadigi igin, biit-
gede burasi igin buyiik bir para konulmadigini 
gbriiyor ve bunu yersiz bulmuyorum. Qiinkii tet
kik edilmeden boyle bir para ortaya atilamaz. 
Kiymetli ve dirayetli Qetinkayanin bu getin i§i 
de ba§aracagma ve bize gok yakmda gok kiy
metli iki biiyuk ambar verecegihe eminim. Bil-
hassa kendi kiymetli agizlarmdan aldigimiz va-
itlerle B. M. Meclisine bnemli tjir layihanm ge-
lecegine intizar edebiliriz. Zaniiederim gelmek 
uzeredir. 

Qiinku memleketin miidafaa ve baymdirligi-
nm tamamlanmasi ancak gose iglerinin yola gir-

mesi ve pek ciddi §ekilde ele almmasile olur. 
Bir kugiik istirhamim daha vardir: 
Eskiden demiryollanmiz kar getirmiyor, 

daima zarar ediyordu. Fakat Hiikumetin ve bil-
hassa Qetinkayanin kuvvetli eline gegtigi giin-
denberi kar getiriyor. Gidip gelme biletleri 
ucuzladigi gibi, bu yiizden kar da fazlala§mi§-
tir. Yalniz bendenizin du§undiigum bir nokta 
var. Halkimiz fakirdir, kbylii her hangi bir i§i-
ni takib maksadile gayrimuayyen bir zaman igin 
terenle uzak bir yere giderken 15 liralik bir bi-
let parasi igin tarlasini bile satmaga mecbur ka-
liyor. Onun igin yalniz iiguncu mevkilerin bir az 
daha ucuzlatilmasi imkani yok mudur? Bir de 
nakliye tarifesi bir az daha ucuzlatihrsa gok 
yerinde bir i§ yapilacagr gibi bundan memlekete 
gelecek faydalar da gok biiyiik olacaktir. Bunun 
igin de tep§irlerini bekler, §imdiden te§ekkiir-
lerimi sunarim. 

NAFIA V. ALI C TlNKAYA — Nafia veka
letinin uzerinde gok agrr yiikler vardir. Bunu 
takdir edersiniz, ben de mudrikim. Elimizden 
geldigi kadar galismaktayiz. Hazineden Nafia 
vekaletine ayrilabilecek biitge nisbetinde bize 
tevdi edilen vazifeleri dikkatle ve miimkun 
oldugu kadar intizamla yapmaya galisacagimi 
size vadedebilirim. Elimizde 35 senesinden dev-
rolunan bir takim isler vardir. Ayni islere de-
vam edecegiz. §oseler var; kbpriiler var, su 
isleri var, demiryollan var. Bunlar hakkmda 
hiilasatan izahat verecegim. 

Demiryollan insaati Filyos hattmdan sonra 
Filyostan Zonguldaga dogru Qatalagzma ka
dar 13 kilometrelik bir yolumuz var. Bu sene 
onu bitirecegiz. Bununla kbrniir havzasma te-
mas etmis olacagiz ve 1936 senesinde katiyetle 
Anadolu dahiline kbrniir nakline baslayacagiz. 
Bu bizim igin bteden beri beslenilen bir iimi-
din kemale gelip basarilmasi demektir. (Bra
vo sesleri). 

Ondan sonra, Zonguldaga kadar olan kisrni 
ki orada pek gok timelier vardir, insaata de-
vam edecegiz. 1937 de bitecektir. 

Sonra, Srvas - Erzurum hatti vardir. Bu hat 
(1940) senesinde bitecektir. Fakat Erzurumdan 
da insaata baslanildigi igin bir buguk sene ka
dar miiddeti kisalttik. Yani 1,5 sene evvel bu 
insaat bitmis olacaktir. Malatya iltisak hatti 
da 1937 mali senesinde bitecektir. Bunun da 
bu proje dahilinde kisaltiyoruz ve bu suretle 
37 de bitecek olan bu kisrm bu mali sene bit-
mis olacaktir. 

Jjfu halde Diyarbekir, Ankara hatti ile Ma
latya, Sivas, Kayseri Ankara ve ayani zaman-
da da Samsun istikametinde olarak Diyarbe-
kiri Istanbula 200 kilometreye kadar yakla§-
trrmis olacagiz. 
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Erzurumdan hafriyata ve tesviyei tiirabiye-

ye baslanmistir. Onun kanun layihasmi da bi-
tirmek iizereyiz. 

1937 senesinde Divrige varacak, 38 de de 
Erzincana. Erzincana agustos veya eyliilde va-
racagimiza gore Erzurumdan da aym tarihte 
tesviyei tiirabiye ve kopriiler filan da bitmis 
olacaktir. Yalniz oraya vardigimiz vakit fer-
siyat Erzincandan itibaren Erzuruma devam 
edecegi igin ray fersiyati kalacak. Erzuruma 
kadar nekadar fazla yapilsa ray dosenmesi giin-
de bir buguk, iki kilometreden fazla yapilami-
yacagma gore 38 senesinin miisaid aylarmi 
fersiyatla gegirecegiz. 38 senesinin son aylarin-
da ve 39 senesi yazma girdigimiz vakit Erzu
ruma girmis bulunacagiz. Bu taraftaki simen-
difer vaziyetimiz budur. 

Diger taraftan Antalyaya yapilmakta olan 
hattimizm Burdura kadar insasmm devam et-
mekte oldugunu biliyorsunuz. Diin aldigimiz 
bir telgrafta Burdura lokomotifin girdigi bil-
dirilmektedir. Burdura 26 kilometrelik bir kisim 
kalmisti, bitirilmistir, yakinda resmi kiisadinx 
yapacagiz. Antalyaya kadar olan kisim igin 
fevkalade tahsisat verilmek suretile insasma 
devam edecegiz; mutlak surette devam edilecek-
tir. Bunu resmen bu kursiiden Hiikumet nami-
na soyliyebilirim. Bazi kafasi dar insanlarm, 
acaba burada kalacak mi gibi diisimcelerini isi-
tiyoruz. Boyle bir sey yoktur; tabiatile devam 
edecektir. (Bravo sesleri). 

Diyarbekirden; Elazizden sarka ve cenuba 
dogru giden hatlarrmizm yapilmasmda devam 
edecegiz. Bir arkadasnn, gegen gun simeindifer-
ler memleket igin hayirli oldugundan bahsetti-
ler. §imendiferler malumu aliniz yukselmek 
azminde bir milletin ilk vazifesi olarak yapa-' 
cagi seylerdir. Onun igin memleketin hudut-
larma kadar olan simendifer ihtiyacmi tatmin 
etmek Hiikumetin esas vazifelerinden biridir. 
Onun igin yapdan is fazla degildir, bu esas 
vazifesi sirasmda yapilmasi miibrem olan sey
lerdir. Diyarbekirden, Elazizden bte tarafa yap-
mak istedigimiz hatlar igin bir, iki isveg grup-
larinm miiracaati vardrr. Bunlarla hali miiza-
keredeyiz. Top yekun olarak Diyarbekirden 
cenup hudutlarma kadar bu istikamette ayni 
hatla bir noktadatti ayrilmak iizere digeri El-
aziz, Palu, Qapakcur, Mus istikametinde olmak 
iizere iki hat, ayni zamanda Zonguldaktan 
Ereyliye kadar olan kisrni, Ereyli limanile, 
Trabzon limanlari ve dalga kiranlari yapmak 
iizere hali miizakeredeyiz, miizakereler olduk-
ga inkisaf etmektdir. limit ediyoruz ki ya bu 
suretle ve yahut diger suretle miibrem oldugu 
nisbette bu hatlari insa etmege ve limanlari da 
yapmaga devam edecegiz. Bunun igin biitge-
mizde ayrica bir para gormezsiniz, f akat her hal-
de bu, devam edilecek bir istir. 

Koprii insasi 1935 senesinde 21 koprti ihale 

ettik, kargir ve demir koprii olmak iizere. Bu 
sene de bu insaata devam edecek sekilde biit-
gemizde tahsisat goreceksiniz. 

Bu kopriileri sirasi ile okumak isterim. 
Samsun - Bafra kopriisii; biliyorsunuz ki 

bu, otedenberi miihimdir, fakat yaprimryordu. 
Bunu yapiyoruz. Bu, 250 metre tuliinde mem
leketin en muhim kopriilerinden birisi olacak-
trr. Ayaklari gikmistir. Insasma devam edil-
mektedir. 

Sakarya kopriisii, Kocaeli vilayetindedir, 
buna da devam edecegiz. tJg ayakli, gbzii 35 
metrs tuliindedir. Bafra kbprusu yedi ayakli 
250 metre tuliinde, her gbzii 35 metreliktir. 

Elazizde Kebain kopriisii; bu Frrat uzerin-
dedir. Sanat itibarile yapmakta oldugumuz 
kopriilerin en ehemmiyetlisidir. Bu koprii 
62,5 metre tuliindedir. Sahilin iki tarafma ko-
nacaktn*. ^ 

Malatyada Memikan, Kirklarelinde Ignece, 
Ankarada Ovaga/i, Kocaelinde Yalakdere, Bo-
luda Afatlar, Malatyada Ilig ve Kemah, An
karada Cubuk, Tokadda Fazli, Bursada Hasan-
pasa, Tekirdaffda Ergene, Bursada Karadere 
ve Hanifedere, Gazi Antepte Afrin, Balikesirde % 
Karadere, Balikesirde Yayakby, Edirnede Saz-
lidere, Balikesirde Karmcadere kopriileri ya-
pilmaktadir. Bunlarm insaatma da devam ed 
cegiz. 

§ose yolu insasi: 1935 senesinde 2 380 0̂  
lira bedelle ihale yapilmistir. Bunun 1 200 000 
lirasi 1935 senesi biitgesinden tediye edilmistir. 
1 150 000 lirasi da 1936 biitgesinden tediye 
edilecektir. 

Trakya yollarmdan Istanbul - Edirne yo
lu, Istanbul vilayet hududundan Liileburga-
gaza kadar 80 kilometre ve Muratli - Biiyukka-
ri§tiran 14 kilometrelik yolun ihale bedeli 
1 800 000 liradir. Bunun 1 milyonunun 935 
biitgesinden ve 800 000 ini de 936 senesinde 
bdeyecegiz. ln§aatma devam edilmektedir. Bu 
yol Avrupa muvasalasma miintehi olacagi igin 
asfalt olarak yapilmaktadir. Esasi makadam 
sose yapiliyorsa da iiserine kafi derecede as
falt konacaktir. 

Trabzon . Iran transit yolu da Erzurum 
ve Agri vilayetinde olmak iizere iki kisim 
yol ihale edilmi§tir. Bedeli 231 500 lira olup 
bunun 131 000 kiisur lirasi 936 da bdenecek-
tir. ln§asma devam ediyoruz. 

Ankarada baraja bir yol yapiyoruz. An-
karanin ihtiyaci igin liizumlu bir yoldur. Bu
nu da orta derecede asfalt yapiyoruz. Bu in-
saat 936 senesinde 107 bin lira masrafla iha
le edilecektir, in§aatma devam edilmektedir. 

Vilayetlerin ihtiyaci igin 50 silindir ismar-
ladik. otuzu geldi, tevzi ediyoruz. 20 daha 
geldigi vakit tevzi edecegiz. Silindir igin ba
zi arkadaglar miiracaat ediyor, miimkiin ol-
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dugu kadar, para br.ldukga en son sistem si-
lindirlerden yedek bulundurmaga g îli§acagiz. 

Trabzondan Iran hududuna kadaii olan tran
sit yolu in§asma devam edecegiz. Gegen sene 
Grumii§ane vilayetinde ihale edileii. kisimlar 
ikmal edilmekle beraber Erzurum ve Agri vi-
layetine dii§en kismm bir miktarini da ihale 
etmi§tik. Bundan sonra fevkalade olarak ala-
cagimiz tahsisatla Irana kadar olan kismi ya
pacagiz. Bu, 936 senesi programimiza dahil-
dir. 

§imdi topyekun olarak 936 senesi biitce-
mizde yol ve kopriiler icin 1 028 000 lira gbre-
ceksiniz. Yol parasmm % 15 lerinjden de bir 
milyon lira tahmin ediyoruz. % 15|lerden faz-
la kalan para olursa sbyledigim hizmetlerden 
basjka 936 senesinde yeniden kbpifu ve ufak 
tefek yollarm tamiratma sarfedecegfiz. 

Bir noktayi Heyeti muhteremenize arzetme-
den gegemiyecegim. Trakyada yapmak iizere 
oldugumuz yoldan maada Genel kurmay ba§-
kanligi bizden 350 kilometre yol daha istemek-
tedir. Bu yollarm yapilm^si ise beg milyon li. 
raya miitevakkiftir. Tabii arzettigijm gibi tah-
sisastimizm miisaadesi nisbetinde h^znist yapa
cagiz, daha fazlasmi yapamiyacagiz. Bunu yol 
kanununun tadili hakkindaki noktai nazar ve 
prensibimize delil olmak iizere soylemegi bir 
vazife addediyorum. 

§>imdi yol i§leri sirasmda 4 ncu miifetti§lik 
mmtakasmda bu senedcn itibaren bir faaliye-
te ba§lanmak iizeredir. Orada yapiilacak imar 
i§leri yol, kdprii ve sairenin kar^ilen Nafia 
vekaleti tarafmdan yapilmasi esasij kabul edil-
mi§tir. Her seen 1 350 000 lira Isarfsdilmek 
iizere iic, senede eski Darsim miritakasmdaki 
yol ve kopriileri yapacagiz. Bu da ayrica mii-
fettislik mintakasma aid tahsisat sirasmdadir. 
§ose ve kopriiler hakkindaki maruzatim bun-
dan ibarettir. 

Su i§leri hakkmda maruzatta bulunacagim 
ve bir arkada§imiz da Samsun hiavalisindeki 
batakhklardan bahsetti. Bunun tyakkmda ne 
yapabilecegimizi izah edecegim. BiitQemizde 
120 bin lira - goruyorsunuz - bir para vardir. 
Su isjerinde vaziyetimiz sekiz mihtakaya ay-
rilmi§tir. Bu sekiz mmtakanin ufak, tefek 
bazi miibrem i§leri igin liizum goriilen yardim-
lan temin etmek igin kabul edilmi§ bir paradir. 
Ondan ba§ka Qorluda asker ve rjiuhacir ihti-
yaci igin gok miibren olan bir su ihtiyaci 
vardir, bununla onu da temin edejcegiz. Sonra 
burada bize her taraftan bilhass4 Garb vila-
yetlerinden sulama hususunda z^vk duymu§, 
menfaat hissetmis olan koylerdenj nahiyeler-
den ve bazi kaza ve vilayetlerden ijniiracaat va-
ki olmaktadir. Biz bunlari yalm? Devlet pa-
rasile degil, kendilerini de gah§tirarak onlara 
yardim prensibini takib suretilei yapacagiz. 
Onlar da memnun oluyorlar, biz de az gok va-

zifemizi yapmi§ oluyoruz. Bunlar arasmda 
Nazilli tarafmda Burhaniye kanalma sinai 
imalat icin yardim ediyoruz. 

Uzunyaylada bir sulama meselesi var, ga-
yir igin, oraya yardim edecegiz. Miimasil daha 
bir kag ufak miiracaatlar vardir. Bunlara da 
yardim yapmak niyetindeyiz. 

§imdi elimizde iki biiyiik su i§i vardir. 
Birisi Kiigiik menderes havzasmm temizlenme-
si ve Cellad goliiniin kurutulmasi i§i. Digeri 
de Niliifer suyu ve onun temizlenmesi i§idir. 
Bunlara 936 senesinde de devam edecegiz. 

Evvela birini sbyleyeyim : Kiigiik menderes 
suyu 3,5 milyon liralik bir te§ebbiistiir. Cellad 
golunun kurutulmasi ve Kiigiik menderes ka-
nalinin agilmasi isi. Bu, o havaliyi feyezan su-
retile tahrib- ettigi gibi ayni zamanda hastalik 
ve saire gibi afetlerle halk iizerinde de tahribat 
yapmaktadir. Simdiye kadar 19 kilometre tu-
liinde kanal agildigi gibi sinai i§leri igin icab 
eden projeler de hazirlanmi§tir. Bu 3,5 milyon 
liralik i§ten ameli olarak ne kazaniyoruz, netice 
nedir? Evvela Cellad golunun kurutulmasile 
8 000 hektar arazi, diger batakliklarm kurutul
masile 12 000 hektar arazi ve 50 000 hektar ara
zi de Menderes ovasinm feyazanlardan kurtanl-
masile kazanmi§ oluyoruz. Ceman 500 000 db-
niimliik bir araziyi kurtarmi§ oluyoruz. Bu ara-
zinin cok feyizli ve mahsuldar oldugunu o taraf 
arkada§lanm yakindan bilirler. 

Bursa ovasinm islah ameliyatina devam ede-
cegimizi sbyledim. Bu da 2 700 000 liralik bir 
i§tir. Biz bunu gegen sene yaptigimiz bir ka-
nunda izah ederken sbylemi§tim; % 20 eksigi-
ne durduruldu. tste o % 20 den yeniden nata-
mam kalmamasi igin 550 000 liralik bir parayi 
Bursa ovasinm eksiklerine sarfedecegiz. Bura
da da 2500 hektarlik arazi kurutuldu. Yirmi 
koyiin halki sitmali idi, batakliklarm kurutul
masi dolayisile sitmadan kurtanldi. Tabii bun-
da Sihhat vekaletinin te§kilati da beraber ga-
lismi§tir. Batakliklarm kurutulmasi suretile is-
te bu yirmi kby ve 20 bin hektarlik Bursa ova-
si kurtanldi. Simdi bir takim derelere ta§, gakil, 
flan yuvarlamaktadir. Onlarm bniine gegmek 
iizere projeler yapildi, yakinda ihalesini yapa-
rak bima devam. edecegiz. Bunlar gegen sene-
nin muvazene kanununa ve hesaplarma dahildir. 
Belki bu biitgede bunlari sarahaten gbremiye-
cegiz. 

Diger senelere de sari olmak iizere 1 000 000 
liralik tahsisati fevkalade olarak verildigi tak-
dirde: 

Vanda Samran suyu (300 OOOlira), Malatya-
da Derme kanali (170 000 lira), Malatyada Sul
tan suyunun Siirgii suyuna tebdili mecrasi 
(30 000 lira), Adanada Seyhan ve Ceyhan mah-
muzlari (50 000 lira), Qargamba ve Terme ba-
takliklarmm bir kismi (150 000 lira), Uzun yay-
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la suiama i§inin miitebakisi (30 000 lira), Tarsus-
ta Berdan baraji (130 000 lira), Biiyiik Men-
dereste Biribey ovasmin sulamasi (27 500 lira), 
Biiyuk Mendereste Atca ovasmm sulamasi 
(9 000 lira), Horsunlu kanali temdidi ve ima-
lati smaiyesi (65 000 lira), Bursada Orhaneli-
nin sulanmasi (13 000 lira), i§lerirniz vardir. 

Igdirda mevcud Serdarabat barajindan bir 
tiinel ile su almmasma aid avam etiidleri yap-
tik. In§aatin Ruslar tarafindan yapilmasini tet-
kik igin bir Rus miihendisi bent mahalline git-
mi§tir. 

Bir de yapi i§lerimiz vardir. Bu, biz Nafia 
vekaletine gegtikten sonra iltizam ettigimiz bir 
i§tir. Fakat §unu itiraf etmeliyim ki oldukga 
agir yiik altinda bulunuyoruz. Biitiin vekalet-
lerin ve Devlet muesseselerinin bipalanni mura-
kabe etmek; insaatlarma az 50k adam tahsis et-
mek mesele oluyor. Fakat bunu da mumkiin ol
dugu kadar yeti§tirmekteyiz. 

Merkezde 1 780 000 liralik kadar bir i§in 
murakabe ve nezaretini temin ettik. Vilayetler-
de 2 822 000 liralik i§ yapilmaktadir. Bunlann 
projelerini yaptik, fen memurlanmiz vasitasi 
ile murakabesini temin etmekteyiz. Ayni za-
manda Hiikumetin en ziyade bu i§le alakadar ol-
masinin, bu i§i bir elden gikarmak isteyi§imizin 
sebebi; Nafia vekaletinin mesul bir makam ol-
dugunu nazan dikkate alarak, yeni Devlet ida-
resinde binalarm sistemlerinin az gok bir olma-
sini temin etmege gali§maktir. Buna miimkiin 
oldugu kadar gali§ryoruz. Vilayetlerde Hiiku-
met binalan bir sistemdedir. Kazalarda ve nahi-
yelerde de miimkiin oldugu kadar binalarm 
bir olmasma dogru gidiyoruz. Tedricen bunu te-
kemmiil ettirecegiz. iiu miinasebetle de §u noktayi 
arzedeyim. Malumu aliniz bir memleketin mi-
mari tarzi, 0 memleket tarihinin en canh delille-
rinden birisi olacaktir. 

BESIM ATALAY (Kiitahya) — Yasa. 
NAFIA VEKILl ALl QETINKAYA (De-

vamla) — Herkes kendi zevkine gore bina yap-
tigi takdirde milli bir mefkure olarak hangisi-
nin tarihe kalacagini tayin edemezsiniz (Alki§-
lar). 

BESIM ATALAY (Kutahya) — Ya§a. 
ALI QETiNKAYA (Devamla) — Bu miina

sebetle umumi beyanat srrasmda Bay Husnii 
arkadasimizin, sularin islahi igin bugdayi ko-
ruma kanunundan hasil olan paradan yardim 
edilmesini ileri siirdugunii hatrrlryorum. 

Hakikaten memlekette suiama meselesine 
ehemmiyet ve krymet verilme zamanmm geldigi 
kanaatindeyiz. Her yerde bosa akan sularm 
mumkiin oldugu kadar mazarratmdan halki ve 
araziyi masun bir hale koymak ayni zamanda 
bunlardan istifade etmek. Tabii, modern bir 
hayata girmege baslayan bir memleket igin bu 
isin esas vazifelerinden olmasi kanaatindeyim. 
Hiikumet bunu miidriktir. Hiikumet miimkiin 
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oldugu kadar bu yolda gitmege galismaktadrr. 
Bu gun biitgenin umumi vaziyeti bu kadara im-
kan vermektedir. Husnii arkadasmiiza tesekkiir 
ederim, hakikaten gok canli bir noktaya temas 
etmislerdir, kanaatlerine tamamile istirak edi-
yorum. 

Arkadasrmiz Bay Turker: imtiyazli sirket-
lerden bahsettiler. Onlarin iizerinde galistigi-
mizdan dolayi bize memnuniyet semmesi goster-
diler. Kendilerine tesekkiir ederim. Benim 
kanaatime gore kendi ifadelermi teyiden soyle-
mek isterim imtiyazli sirketler meselesi; mem
leket istiklaline kavustuktan, Lozan muahede-
sile istiklalini temin ettikten sonra, tamamen 
halledilmesi lazimgelen bir piiriiz vaziyetinde 
idi. 

Ecnebi sermayesinin aleyhinde olmadigimizi 
her hangi bir ecnebi sermayesinin memleketi-
mizde is yapmasma bir itirazimiz olmadigmi 
ve gok gdrmiyecegimizi soyledik. Fakat yine 
evvelce soyledigimi teyiden soyleyeyim ki, 
haklar menfaatler mukabilinde olmak lazimge-
lir. Eski idareden kalmis olan bu sirketleri 
bu hak prensibine bir tiirlii inandiramryoruz. 
Huzurunuzda agik olarak bunu soylemegi de 
vazife addediyorum. Vaktile belki iktisadi ve 
ticari maksadlarla gelmis olan bu sermayeler, 
ayni zamanda eski zamanm siyasi kokularmi bir 
tiirlii unutamiyorlar. Maamafih, bunlarla eli-
mizden geldigi kadar hak ve menfaat esasi iize
rinde mucadeleye ve anlasmaya devam ediyo-
ruz ve edecegiz (Bravo sesleri). 

Size kisaca bir misalini gosterecegim. Bun-
dan ibret alabiliriz. Istanbul elektrik sirketi-
nin 1925 senesinde hasilati 2 milyon 717 bin lira 
iken 1935 senesinde 5 milyon kiisur liradir. 

§irketlerde halli lazimgelen bir suiistimal de
vam etmektedir. istikrazlarmi artirmak, her 
hangi bir isi miimkiin oldugu kadar istikraz 
sekline koymaktrr. Qiinkii % 8 faiz alryor. 
Onu pesinen gekiyor. Ondan sonra kendi faiz 
ve (dividan) 1 igin biiyiik bir kismini ayrrryor. 
Biitiin bunlardan sonra da miitemadiyen veka-
lete tarifelerin azligmdan sikayet ediyorlar. 
En hafif sekilde de olsa, komisyonlarmiizm 
yaptigi bir tarifeye sirketin muhakkak aksini 
iddia etmesi esastrr. 

Goriiyoruz ki bu kabil sikayetleri kendileri
ne prensib ittihaz etmislerdir. En hakli vazi-
yette bir komisyonun tenzil ettigi tarifenin bi
le sirket aksini iddia etmektedir. Ewela, bu va-
ziyetin islahi vazifesi karsisinda bulundugumu-
zu if ade etmek isterim. §irketlerin amme islerin-
den aldiklan paranin teferruati vardrr, fakat 
tafsilini liizumsuz addederim. 

Dr. FATMA MEMIK (Edirne) — §ark de-
miryollarile cereyan eden miizakere hakkmda 
saym Bakanrmizm bizi tenvir etmesini rica edi-
yorum. 
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ffKFIA VEKlLl ALt QETtNKAYi (Afyon 

KaraMsar) — Bu, gimim mevzuu srrismdadrr. 
Arka.dajmnz isabet buyurdular, kisa0a izahat 
vereyim. 

! £>ark demiryollari isinin miizakeresi yakmda 
baslayacaktir. Evvela miiskulat gikajmak ve 
miizakereye yanasmamak istediler, bilahare Hii-
kumetin isran uzerine ve ikinci davptimizden 
sonra miizakereyi kabul ettiler, yakmda gele-
ceklerdir. [ 

#§ark demiryollari meselesi sudur:) Vaktile 
yapilan istikrazlarla bir takrni sim^ndiferler 
yaptirilmis. Ancak istikrazi tekeffiil |eden ec
nebi sirket ayni zamanda simendiferl yapmagi 
de uzerine almis. Bu is Abdiilaziz zajmanmdan 
baslamistir. Disrer taraftan isletme iititiyazi da 
kendilerine verilmis. Tarihi uzundut, 93 har-
binden ewel yapilan bir takim hatlftr vardir. 
Balkan harbinden once yapilrp bilahare Bulgar-
larm eline gecen ve Balkan harbile spkut eden 
hatlar vardir. Nihayetiinnihaye yatyiiz Istan
bul - Edirne kismi elimizde kalmistir. j 

Bu hattm isletme vaziyeti sirkete,, miilkiyeti 
tamamen Devlete aittir. Bunda miijriakasamiz 
yoktur. Bunu, onlar da kabul ediyorljar. 

§imdi isletme esasi sudur: Istanbujdan Edir-
neye kadar olan 300 kilometrelik hat asgari 
25 000 000 lira kiymetindedir ve isletme ser-
mayesi olarak bunlarm koydugu parajda 5, 5 bu-
quk. nihayet 6 milyon lira krymetinjiedir. §ir-
ket oyle bir mukavele yapmis ki, ewdla 1923 se-
nesinde (Reapimsitioni esasma p-ore air mukave
le yapmak seklinde ikl maddelik bir sey imza 
etmislerdir. Malumu aliniz bu hat esasen 
Avusturyalilarmdir. Sonralan akkiyonlarmi 
Fransizlar ellerinden almialar ve (Retpuasition) 
mukavelesi esasi uzerine Fransizlarrn eline gec-
mesi kabul edilmistir. 1929 senesin(de burada 
Ciimhuriyet devrinde bir mukavele iinzalanmis-
tir. Bu mukaveleye gore sirket dumhuriyet 
idaresinin eline geptiginden itibarep Devlete 
borclu oldugu bir hesabm neticesini piediye ede-
cektir. Bu da 6 bucuk milyon franl^ kadar bir 
seydi. Fakat yapilan mukavelede] kilometre 
tazminati yerine bir intizar hesabi diye bir mad-
de kabul edilmistir. Bu intizar hesaipi sirketin 
koydugu sermaye senede bilmem ne kadar para 
getirmeyecek olursa ust tarafi bilajhare oden-
mek iizere intizar hesabma almacak idenilmistir. 
HalbuM birinci, ikinci senelerden itibaren inti
zar hesabma bir takim paralar ginjneye basla-
mis ve safi hasilatmm dortte biriiii Devlete 
vermegi bir madde ile tesbit etmis oldugu halde 
ondan da on para vermemektedir. §imdi hem 
on para vermez, hem de bes alti milyon lira ser
maye ile 25 milyon liralik bir hatti) isletir. Ne-
ticede de intizar hesaplarmda toplanan parayi 
kayden muhafaza etmek yolunu tfcitmaktadir. 
Vaktile bu maddeler nasilsa konmus.j §imdi mii-

cade^emiz bunun iizerindedir. Intizar hesabmi 
karsjilamak iizere istedigi tarifeyi kabul edece-
giz., O da bu tarife ile bunu kapatacaktir. Hal-
bu^i her hangi bir tarifeyi kabul edersek ede-
lim' bunu kapatmanm imkani yoktur. Biz bunun 
uze\rinde tesebbiis aldik. Kendilerine miitead-
did. defalar yazdik. Bu, yanlistir. Hattm vari • 
datima mukabil kaydedilebilecek bir hesab ola-
biliir, dedik. Bu suretle muhabereler yaptik. 
Esasx^aziyet boyle olduguna gore, yani 25 mil
yon liralik bir hat bizim oldugu halde 5, 5,5 mil
yon liralik sermayesile sirket bildiginiz vaziyet-
te Tiirkiye Ciimhuriyeti hatlarmm bir nakisasi 
gibi kohne vesaitle isletmege devam etmektedir. 
Yakmda mufcahhaslar gelecektir. Gazetelerle 
toplanmak iizere olduklarmi ilan etmislerdir. 
Geldikleri vakit frusesaslar dahilinde tabii Dev-
letin hakkma, menfa&t^ye serefine uygun ola
rak miizakereye devam ec 

BERC TttRKER (Afyonkamhi^r) — Muh-
terem Bakan buyurdular ki, elektrik sirketinin 
hasilati gittikce artryor. Bu hasilat ne olu-
yor? Bav Memedin, Bay Ahmedin cebinden q:-
kiyor, Miisyii Piyerin, Miisyii Polun cebine 
giriyor. Muhterem ve azimkar Bakanm himme-
tile ve lutfuyla yapilan bir cok islere sahit 
olduk: bu elektrik sirketini de millilestirmege 
bir maAii var midir?. 

Sonra koca merkezi Hiikumet olan Ankarada 
bile elektrik ziyasi bir ecnebi sirketin elinde-
dir. o isletiyor. Bunu da bendeniz muvafik gor-
•muyorum. Bu hususta sayin vekaletin miita-
lea«T ne dir? 

NAFIA VEKlLl ALl CETtNKAYA (Devem-
la^ — Bunu benden daha iyi bilirsin, bunda 
hip siitfhem voktur. amma vine soruyorsun. 

Siz ecnebi sirketlerde, bilhassa Osmanli ban-
kasinda uzun miiddet bulundunuz. Ben ise as-
kerim. bu hesap islerine yeni girdim. Siz ise 
dedigim gibi uzun miiddet ecnebi sirketlerde 
calistio-miz icin bu isi daha cok ivi bilirsiniz. 
Metr Salem ile ve Miisyu Vevl ile hie. miinase-
betiniz vok mu? Isin basmda onlardrr. 

Baska sorulacak bir sev var mi arkadaslar? 
(Kafi. te^ekkiir ederij! sesleri) ^Alkislar). 

iSMAtL HAKKI UZMAY CBoln) — Adapa-
wiri - Bolu hatti yapilacak mi? Bir de Bolunun 
Erep-li limanma rapti vaziyeti var, ne zaman 
vapilacak? 

NAFIA VEKtLt AT.t CETtNKAYA fAfyon-
karahisar) — Ciim!Hurivet Hiikumetinin bir 
OTotfraimi vardir. Halen vapmak+a olduffumnz 
ana hatlar. avni zamainda, simal hatti dedioi-
mi7. hat Boludan e-eemek iizere CJankm hattma 
bfl"-lanT>iak otndan sonra Amasvadan Kelkit va,. 
rftsfre dahil olarak sarka dosrn pifrmektedir. 
Bu hat da bisdm icin muhimdir. Fake.t ehem 
nlan diS êr hatlari yapmadan bu hat icin daha 
fa^la bir sev vanmaga ma,ddeten imkan vok
tur. Memleketimizin feyizli hir sahasidrr. bun-
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lari da yapacatfrz. Bolu hatti meselesile bikhii-
nasebe arzedeyim. Arkadaslar, malumunuz iol-
duen iizere hatlar Eskisehirde toplanir, EsJ^i-
sehirden ayrilir. Yani biitiin trenler bir de'la 
Eskisehir - Istanbul hattmi kattetmek mecburi-
yetinde kalir. Burada bazan bos dolu gelis gidis 
giinde yirnii tren islemistir. Onuln igin biz 
ikinci bir tren hatti yapmak mecburiyetindeviz. 
Hatlarnnizm gogalmasma gore bu mesafeyi 
tek bir hatla birakmayacagiz. Her suretle mpiski-
lat bas gbstermektedir. Ya o hatti gift yapa'cagiz 
ve yahut ta buradan Kizilcahamam yolu lie Bo
lu, Diizce, Adapazari uzerinden islemek suretile 
ikinci bir hat yapacagiz. Bu hatti yapacak 
olursak Istanbul - Ankara volulnu 100 kilometre 
daha kisaltmis olacagiz. Merkezi Hukumet bu
rada olduguna gore, bu yolu-400 kilometre ki-
saltmak ve mesafeyi 8 >48'Saate indirmek gok 
faydali ye iyi olacafetefC' 0 vakit Boludan Erey-
liye emrivaki^iSrak limana bir hat yapilmis 
olabilir. Haien bbyle bir sey yapmak mevkiinde 
degiliz. 

§ERtF ILDEN (Kastamonu) — Devlet ha-
va yollari hakkmda bir t>arga malumat liitfe-
derler mi? 

NAFIA VEKlLt ALI QETlNKAYA (Afyon-
karahisar) — Onun biitgesi geldigi zaman soy-
lesem olmaz mi? (Dogru sesleri). 

BALKAN — Baska soz isteyeta yoktur. fasil-
lara gegilmesini kabul edenler . . . Etmeyenler... 
Kabul edimistir. 

F. Lira 
661 Vekil tahsisati 4 800 

BALKAN — Kabul edilmistir. 
662 Memurlar maasi 1 511 576 

BALKAN — Kabul edilmistir. 
663 1683 numarali kanunun 58 nci 

maddesi mucibince verilecek te-
kaiid ikramivesi 6 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

664 Merkez miistahdemleri iicreti 127 740 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

665 2233 numarali kanun mucibince 
askerlik dersleri muallimlerine 
verilecek iicret 432 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

666 Vilayetler miistahdemleri iicreti 100 620 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

667 Muvakkat tazminat 57 792 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

668 Mecburi hizmete tabi Miihendis 
mektebi mezunlanna 1216 numa
rali kanun mucibince verilecek 
avans 3 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

669 1616 numarali kanun mucibince 
mecburi hizmete tabi Fen mekte
bi mezunlanna verilecek avans 1 000 
BALKAN —.Kabul edilmistir. 

F. 

670 

671 

672 

673 

674 

675 

676 

677 

678 

679 

680 

681 

682 

683 

684 

685 

686 

687 

688 

689 

690 

691 

Merkez mefrusat ve demirbasi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Merkez levazimi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Merkez muteferrikasi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Vekalet otomobil masrafi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Motosiklet mubayaasi, tamir ve 
isletme masrafi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Vilaetler mefrusat ve demirbasi 
BAJ5KAN — Kabul edilmistir. 
Vilayetler levazimi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Vilayetler muteferrikasi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Miitenevvi masraflar 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Daimi memurivet harcirahi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Muvakkat memuriyet harcirahi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Mufettisler harcirahi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Ee:mi telefon tesis ve miikaleme 
masrafi 
BASK AN — Kabul edilmistir. 
tJcretli muhabere ve miikaleme 
bedeli 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Posta ve telgraf iicreti 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Yollar ve biiyii-k kopriiler insaat 
ve miistacel tamirat masrafi 1 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Sular masrafi 1 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Levazim ve alati miitenevvia, 
BALKAN — Kabul edilmi§tir. 
Kitab ve fenni risaleler bedelile 
nesredilecek fenni eserlerin ve 
haritalann tabi ve teclid masraf . 
Ian ve alelumum telif ve tercii-
me ve nafia eserleri modelled 
icin verilecek iicret ve miikafat 
BALKAN — Kabul edilmi§tir. 
Beynelmilel miiessese ve cemi-
yetlere i§tirak hissesi ve masrafi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Ecnebi miitehassislar ve tercii-
manlari 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Ecnebi memleketlere gbnderile-
cek memurlar harcirahi 
BALKAN — Kabul edilmigtir. 

Lira 
2J POO 

I6"71u 

11 710 

3 360 

45p 

4 000 

7 500 

7 000 

13 800 

50 000 

15 000 

11 380 

3 760 

980 

4 069 

028 000 

893 646 

10 000 

16 700 

100 

38 400 

10 000 

A 
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P. Lira 

692 Staj igin ecnebi memleketlere 
gbnderilecek memurlar harcirabj 
ve masraflan 5 400 
BALKAN — Kabul edilmi§tir. 

693 449, 625, 692, 787, 793, 1158, 2405 
numarali kanunlara gore yapil-
makta olan hatlarla diger miite-
ferrik hat ve limanlar masrafi 4 219 981 

BtJTQE E. RElS V. MtJKERREM UNSAL 
(Isparta) — Bu faslm onuncu maddesinin ra-
kami, bir tabi hatasi olarak yanlis, yazilmi§tir. 
2 900 olacak. 

BALKAN — Tashih edilmistir. Fasil ka-
bul edildi. 
F. Lira 

694 2200 numarali kanuna gore ya-
pilmakta olan Sivas - Erzurum 
ve Malatya iltisak hatti bilcum-
le iicret ve masrafi 1 495 851 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

695 2214 numarali kanuna gore ya-
pilmakta olan Filyos - Eregli 
hatti bilciimle iicret ve masrafi 529 214 
BALKAN — Kabul edilmistir, 

696 2784 numarali kanun mucibince 
Aydm demiryollan iizerinde ya-
pilacak tevsiat masrafi 560 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

697 2134 ve 2611 numarali kanunla
ra gore yapilmakta olan Afyon -
Antalya ve Burdur - Isparta 
hatti bilciimle iicret ve masrafi 
ile 2784 numarali kanun muci
bince yapilacak tevsiat masrafi 
karsiligi 87 022 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

698 "2135 numarali kanun mucibince 
verilen bono ve policeler karsi
ligi ' ' 235 000 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

699 2094 numarali kanun mucibimce 
§efkatli - Ergani insaat ve tejm. 
didi masarifi umumiyesi ile 1933 
ve 1934 senelerinde demiryollar 
insaatmdan bdenemeyen mas-
raflar karsjligi 93 953 
BALKAN — Kabul edilmi§tir. 

700 Nafia fen mektebi daimi masrafi 42 980 
BALKAN — Kabul edilmi§tir. 

701 Nafia fen mektebi tesis masrafi 18 650 
BALKAN — Kabul edilmi§tir. 

702 §ark demiryollarmda yapilmis 
tevsiattan Hiikumet hissesi 804 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

703 788 numarali kanunun tatbiki 
masrafi 6 920 
BA§KAN — Kabul edilmi§tir. 

F. Lira 
52 072 704 Gecen yil borglan 

BALKAN — Kabul edilmistir. 
705 Eski yillar borclan 14 400 

BA§KAN — Kabul edilmistir. 
706 Insaat ve esasli tamirat masraf

lan 1 747 818 
BUTQE E. REiS VEKlLl MtJKERREM t*N-

SAL (Isparta) — Bu faslm sekizinci maddesi 
Iktisad vekaletine aittir (67 280) yazilmi§tir. 
Bu (77 280) olacak, faslm yekunu da (1 757 818) 
olacaktir. 

BASKAN — Bu tashihle fasil kabul edilmis
tir. 
F. Lira 

707 Maas, ve iicretler 283 716 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

708 Idare masraflan 187 500 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

709 Kitab, mecmua, tercume, telif ve 
tabiye masraflan 15 000 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

710 Ecnebi muallimler ve su labora-
tuari §ef do travo iicret ve harci-
rahlan 71 000 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

711 2233 numarali kanun mucibince 
askerlik dersleri muallimlerine 
verilecek iicret 1 000 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

712 788 numarali kanunun tatbiki 
masrafi 1 200 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

713 Gecen yil borclan 1 000 
BASKAN — Kabul edilmi§tir. 

714 Eski yillar borclan 500 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

715 1683 numarali kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek te-
kaiid ikramiyesi 4 804 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

T> - tklisud rcknlcti biitcesi. 

BASKAN — iktisad vekaleti biitcesine ge-
ciyoruz, soz isteyen var mi? 

KEMAL tfNAL (isparta) — Arzim ne bir 
sual ne de bir izah. Yalniz kredi iizerinde Hii-
kumetce yapilmis bir teklif var, halk sandikla-
rina yardim. 175 000 lira. Bu, biitgeden cjka-
rilmistir. Halbuki biz, kredinin bir gok kolla-
rmi bu memlekette kurduktan sonra, bilhassa 
halk kredisi iizerinde gegen sene esasli bir ga-
lisma zemini hazirlamistik ve yalniz adinm 
benzemesinden degil, halkm kolay ve ucuz kre-
diye kavusmasmi adeta bir rejim meselesi ka-
dar miihim saymistik. Ben oyle iimid ediyorum 
ki, iktisad vekili, eger enciimene bunu baska 
bir sekilde halletmek kolayligmi gostermisse 
bunu bgrenmemiz hakikaten tatmin edici bir 
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sey olur. Yok dogrudan dogruya biitceden qik-
mis bir vaziyet varsa iizerinde durmamiz lazim 
gelen bir mevzu olacaktn*. 

BESIM ATALAY (Kiitahya) — Arkadas-
lar, yurtta ulusal ekonominin yiikselmesi, ulusal 
sanayiin kurulmasr icin ilk qirpmanlardan biri 
oldugumdan bu gimkii yiicelisi, bu gunkii iler-
leyisi alkislamamak elde degildir. Yalniz alkis-
larken kendimce yapilmasmi g-erekli gbrdiigiim 
bir takim nesneleri de birer birer gbzunuziin 
online sermegi bir bore bildim. 

Gbriiliiyor ki, yurdun her kbsesinde her gfiin 
birer baca yiikselmektedir. Uyuyan uluslan uy-
kudan uyaran fabrika sesleri Israfil siiru gibi 
her sabah kalkrn diye bagirmaktadir. Kurulan 
biiyiik sanayi acaba memleketimizde miisteri 
bulabilecek mi? Memlekette miisteri bulamadi-
grmiz takdirde mallarrmizi nereye satacagrz? 
Bir ticaret donanmasi yapmak diisiiniiluyor mu? 
Somurg-eden igreniriz. Baska bir ferdin baska 
bir sahsm emeginden faydalanmak bize gerek-
mez. Kbyliiniin zaten almak kabiliyeti ise, acik 
soyliiyorum. bu giinkii halde kalacak ve hayli 
seneler de ilerleyemevecektir. Bunu ilerletmek 
icin ne lazim gelecegini tarim biitcesinde anla-
tacagrm. 

Uq beyazdan, ikisini, unu, sekeri halletmis 
ve birisini; pamug-u da halletmek icin yiiriiyen 
Inonu Hiikumetinin calismalarma candan tesek-
kiir ederim. Fakat bunu yaparken surasmi da 
bilmek lazimdir ki, col olan Anadolu, densiz ha-
vasi bulunan bu memleket g*ecen sene kurak-
liktan kinliyorken bu sene de yag-murdan ciirii-
yecek. Yoktur muvazenesi. §u halde toprak-
larini doyurmaz. « Ciftcilikten cuha given yok
tur » demis atalarimiz. Bos mudur onlarm ata 
binip Viyanaya kadar gitmeleri? Bu toprak 
onlan beslevemezdi. Bu toprakta yasayan kby- I 
lii ki 16 - 17 niifusun 10 milyonundan fazlasmi I 
teskil eder; biiviik mikyasta satin alacak olan 
o biiyiik kitledir. Bunu yapamryor. Qiinku 
toprag-mdan fazla bir sey kaldiramaz ki. Mah-
suliin en bol oldug-u yillarda topragmm verimi 
1/8 i gepmez. 0 da bu kadarla yasavamaz. Son-
ra her seyini bundan cikaracak. Ekmegini, el- | 
bisesini, sunu bunu. Ancak biiyiik sanayiden I 
demiri, kbmurii, cami, kagidi hepsini hensini Hii-
kumet yapsm. fakat dokumacilikta ipligini yap-
sm, boyasm, halkaversin. koylii bos bulundug-u 
zaman el tezgahile g-iyecegi bezi dokuyabilsin. Kis | 
zamanmda koyliiye is bulalim. Kadm, erkek I 
bos kalryor. Bir cok vakitler ve emekler bos | 
vere gidiyor. Usakm Karahanli admda bir na- ! 
hiyesi vardir. Burada haftada 150 balya kaput I 
bezi dokuyorlar. Qiftci 10 kurus yevmiye ipin | 
el opiiyor. Buradan cikan bezleri Adanaya ka- | 
dar g*otiiriip satryorlar. Fabrikalar bunlarla j 
rekabet edemiyorlar. Nasil rekabet etsin? 10 I 
kurus yevmiye ile adam calisryor. Japon ame- I 

| lesi gibi. Dig-er taraftan fabrika mudurune 
5 000 liralik bir otomobil, filana su kadar. Boy
le bol keseden para harcanirken obiir tarafta 10 
kurus yevmiye... Fabrikalar buna karsi ipligi 
yiikselttiler. % 25 ucuzken ayni fiate maletmek 
icin birlesmek iizere iken yine inad ediyorlar, 
rekabet ediyorlar. Milli sanayi kurulurken, ar-
zettigim gibi halkrn yapamayacagmi Hiikumet 
yapmali, halkrn yapacagini halka birakmalidrr. 
Tekrar soyliiyorum, Anadoludaki kbylii kadini-
na is bulmalidir. Ucuz pamuk ipligi bulursa kby
lii dokumag-a hazirdir. 

Kurulan milli fabrikalanmizda yapilan sey-
lerde milli zevkin damgasi bulunmalidir. Bu, ti
caret aleminde miihimdir. Ing-iliz mail, Japon 
mail deyince insanm dimaginda bir sey uyanrr. 
Hatta Iran mail da byledir. Halilari bir minya-
tiir kadar g-iizel, g"ayet makbul, sanatkarane ya~ 
pryorlar ki, duvar iizerine lavha diye as. 

Bizde kiibizm yapacagiz diye maskaralik ya-
I pryorlar. Kbr bir taklid... Kiibizm, kiibizm ne 
J karm agirisi ise, modern bir seymis. 

Kumasi yaparken memleketin bblgfe bblge 
zevkini oksayan nakislar, renkler, gesitler var, 
onlan bulmali. Mesela, Sivastan btesi gbze car-
pan frapan, alii giillii seyler ister. Bati Anado
lu biraz daha solgun, orta Anadolu ise yollu, ciz-
ffili kumas arar ve bu kumaslardan diktigi sey-
leri seve seve giyer. Eski tiiccarlar bunu bilir-
ler, ona gore mal ismarlarlardi. 

Milli sanayii kurarken simdiye kadar is ka-
nunu da cikanlmis olmalrydi. Qok sbz verdik, 
fakat biraz geciktirdik zannederim (Yakinda ci-
kacak sesleri). Qikacak, cikacak amma byle sey
ler var ki, g-bz bniine simdiden almmali. 

Ikinci nevi ekmek diye bir sey vardi. §imdi 
cikarilmryor. Bir ameleyi, bir kbyliiyii ise g'6-
tiir, gbreceksin ki, g-ida olarak yalniz ekmegi 

I bilir ve sizden ewela ekmek igin para ister. 
Giinde 40 kurus kazanan bir amele bunun 20 

I kurusunu ekmege verirse nasil yasar sorarim 
I size? Nicin bir amele ekmegi yapmryoruz, ni-
I cin bir ikinci nevi ekmek cikarmryoruz? 
I Sonra cok sinirlendigim bir sey var. Elime 
I bir bomba gegse berhava edecegim bir yer, lo-

kantalar (Giiliismeler), koymuslar, pesid, cesid 
yemekleri, tatlilari... Baylar bunlari yiyecek an
cak on bin kisidir. Ote tarafta on milyon kisi 
agzmm suyunu akitarak, asla yiyemeyecegi bu 

j yemekleri seyrederek g"eger... Ac olmayan to-
j kun halinden bilmez, arkadanlar. Birinci smif 
J diye bir lokanta ayirinsiniz, yemeklerini gb-
| riinmeyecek bir yere kor, isteyen girsin oraya ve 
| gbnliiniin gektigini zikimlansm. 
I Sonra Istanbul gazeteleri bir sey daha tut-
| turmus. Giiriiltii oluyormus. 
I Bir dakika olsun, insan dinlenemiyor; Isini 
i bile giirultiiden dogru diiriist yapamiyormus, fi-
I Ian ... 
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Aman efendim, bu biitgedir, her s^y sbylene-

bilir, kafanizi agrrtmis olmayayrm. (fcoyle, soy-
le sesleri). 

Bunu da sirasi geldi de sijyliiyorum. 
Saticilar Qok bagrrryormus... Yahu, he oluyor? 
Zavalli bir adam golugunu, gocugunuj beslemek 
igin srrtina yiiz kiloyu yiikleyerek sqkak sokak 
dolasryor, 60 paralik marul, 70 parjilik ebegb-
meci'satryor. Yok fazla giiriiltii pluyormus. 
Arabalar giiriiltii yapryormus. Beri tjarafta oto-
mobillerin yaptiklan giiriiltiiye kimse sesini gi-
kartmryor. Oyleya, kim ses gikarabijir? Onun 
igin de kim var? §unun bunun, sirtindan gegi-
nen bilmem filan. Tabii kimse bir sey diyemez. 
Sonra hele o gazetecilerin giiriiltiisii^ keratalar 
otomobillerin igine kadar giriyorlar. | Allah bun-
larm cezasmi versin. Kendileri sati^larmi ar-
trrmak igin o kadar giiriiltii yaparla^, Bunlarm 
giiriiltiisii hakkinda simdiye kadar jhig bir ga-
zetenin sikayet ettigini isittiniz mi? Etmezler, 
giinkii bu giiriiltii kendilerinindir. Ote taraf-
ta zavalli bir kbyluniin sirtma yiiklenirler. Bu 
soylediklerim ufak seylerdir amma gbzden ka-
grrmayarak nazari itibare almmalidrj?. Daha var 
amma kanun gikarken arzedecegim. 

Sonra biiyiik sanatler kurulurken* kiigiik san-
atler olmemelidir. Arkadaslar; kiigiik] santler ya
vas yavas, olmektedir. Dikkat edini|z. Vaktile 
ne kadar kavaf, ne kadar demirci vardi. Bunlar 
yavas yavas azalmaktadir. Marasmi bir kapali 
garsisi vardi. Krrim harbinde Ingilizler buraya 
gem, eyer siparis etmislerdir. Bu giin burada 
big bir sey kalmamistrr. 

Sonra bizde bir cereyan vardir. Her sey Av-
rupa mail olsun da ne olursa olsun (Zaman de-
gismistir, sesleri), 

Zaman degil, bizim kafamiz degispiistir. Ni-
tekim gegenlerde Meclis bize bir ciiMan verdi. 
biliyor musunuz, bunu nerede y^ptrrmislar? 
Almanyada. Hem de bize ne vakit verdiler, ta 
senenin ortasmda. Mademki bu ciizdani veriyor-
sunuz, bari senenin iptidasmda veriniz. 

Sonra memlekette bir de tktisad. ve tasar-
ruf cemiyeti vardir. Yerli mali kullfin diye bar 
bar bagirir. Zaman degi§medi, kafajmiz degi§ti. 

Hulasa kiigiik sanatlar, orta sapatlar giin-
den giine azahyor ve gekiliyor. Bui^un neticesi 
olarak orta sinn kayboluyor. Bir jmemlekette 
orta sinifin kaybolmasi felakettir. Her giin ih-
tilallerle galkanan bir memlekette,: gegen de 
bir gazete bahsediyordu, diyordu ki, bu memle
kette daima ihtilal olacaktir. Qiinkii orta smif 
yoktur. Gegelim, 

Biiyiik sanayii kurarken el ve ev sanayiini 
de ihmal etmiyelim. Bir halicikgimia vardi. Bu
rada zaman zaman i§ittik. Hah ne iijnis? Bunlar 
iptidai memleket mahsulii imi§. Bu,; ebem sekti 
ben sekerim gibi bir §ey. Bir freng|n kitabmi 
okudu ve burada sbyledi. Bu sanat iptidai imi§, 
gerilikmi§. I 

RAGIB OZDEMIKO&LU ( Zonguldak ) — 
Sefalettir. 

BESlM ATALAY (Devamla) — Ne, sefalet 
mi? Sari Teksiyenin «Azi minor» adindaki ki
tabmi oku. Yahu! bir az akli olan adam dii§ii-
niir. Tabiatm renklerini, gigeklerini kafasinda 
yugurarak kalemsiz, miisveddesiz hall iizerine 
resmeden kavim iptidai midir? En biiyiik kiil-
tlire malik olan bir kavmin evlatlan bunu yapi-
yor ve bu yiizden memlekete 9 milyon lira giri-
yordu. Simdi 90 para girmiyor. Bunda selalet 
degil, refah vardir. Sari Teksiyenin kitabi Avru-
panm en miiterakki memleketi ile U§aki 100 
sene evvel mukayese ediyor. Evvelce buraya gok 
para girer, altm akardi. Bu giin halk sinek gi
bi oluyor. U§akta son tahriri niifusta, niifus 
mevcudu, evvelki tahrirden daha az gikmi§tir. 
Bunun sebebini bilir misiniz? 

Adliye vekili, burada gikar, biz mahpuslara 
hahciligi ogretecegiz der, biz de burada boyle 
soyleriz. Bu iptidaidir, deriz. Bunu yapmaym. 

Kiigiik sanattan en miihimmi de giniciliktir. 
Bu da olmek iizeredir ve bunu da biz kendi eli-
mizle oldiiriiyoruz. Binalara evvelce nasilsa 
konmus olan ginileri, sikilmadan, utanmadan 
gatir catir sokerek ayaklar altma atiyoruz. Ya-
ziktir, giinahtir. Yeni yapilan bu kadar bina-
lardan hangisinde Kiitahyanin o giizel ginisin-
den bes on tane var ve onlarla siislenmi§? 

Saraglik ta bu nevidendir, o da mahvolmus-
tur. O da bitmi§tir. 

Bundan sonra biiyiik sanayiden sekercilige 
gelelim: Celal Bayarm bagiglamalarma giivene-
rek soyliyecegim ki §eker fabrikalanmizi bir az 
diisiiniilmeyerek yapilmi§tir zannediyorum. Bun
larm bir kismi kendi zamanlarmda yapilmami§-
tir. Fakat her halde memleketin ihtiyacindan 
fazla oldugu anla§iliyor ki milyonlarca lira sar-
fedilerek acilmis ve halkm a§kile, heyecanile 
acilmis olan bir fabrikaya bu giin kara kilit vu-
rulmu§tur. Bu eger fazla ise nigin ba§kalan ya-
pildi? Kom§umuz Iran, bir takim mmtakalarda 
ufak ufak §eker fabrikalan agiyor. Boyle kos-
koca degil. 

Usak fabrikasmm kapanmasmm esasli bir 
hesab iizerine dayanmadigmi zannediyorum; 
birdenbire kapanmistir. Bir giin genel miidiir 
olan zat geliyor, kapatm fabrikayi diyor, der-
hal kapatilryor, paydos. 

EMIN SAZAK (Eskisehir) — Dogusunda 
yanlislik var. 

BESIM ATALAY (Devamla) — Gelecegim 
ona da gelecegim. Qiinki Biiyiik kurtancmm 
bir sozii vardir. Ne gabuk unuttuk. Memleketi 
teslim edecegim adamm damarlanndaki kana 
bak demistir. 

(Tahlil mi edelim? sesleri). 
BESIM ATALAY (Devamla) — Tahlil et. 

Selanigi bir fisek patlatmadan birakip giden 
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bir neslin gocuklarma biz bu memleketin isini 
nasil tevdi ediyoruz? Onun damarlarmdaki 
kana bakmagi unutuyoruz. 

Fabrikanm ani olarak kapanmis olduguna 
bir misal daha soyliyeyim. Fabrikanm bir se-
nelik ihtiyacma yetecek kadar komiir getirtil-
misti, mademki fabrika kapatilacakti, bir sene-
lik komiirii nigin getirttiniz? ecnebi miitehassis-
larla kontrat yapilmis bunlar da getirtilmisti. 
Amele, ustabasi hazirdi. Yagi hazirdi; her seyi 
hazirdi. Bir giin iginde gazabi ilahi gibi bir sey 
geldi, fabrika kapandi. Buradaki malzemeden 
20 000 ton pancar Eskisehre, 400 vagon komiir 
Kayseriye tasindi. 4,5 liraya alman komiir, 3,5 
liraya satildi. Ameleye tazminat verildi, uz-
manlara tahsisat verildi. 117 000 lira kadar bir 
zarar hasil oldu. Eger bu fabrika isleseydi 
3 800 000 kilo seker yapacakti Inhisar riisumu 
ve baska resimler de gikarildiktan sonra 100 000 
lira kadar bir kar vardi. Fakat Eskisehrin 
elli bin lira kar yaptigmi zannetmiyorum. 
Usak seker fabrikasma Erzurumdan, Diyarbe-
kirden her giin siparisler gelir. Nefaseti var 
da onun igin. Sebebini bilmiorum. Teknik kis-
mini bilmem. Fakat bu muhakkaktir. Fabrika 
kapanirken hesapla yapilmamis odugunu su iki 
misal de gosterebiliriz. Pancar nakledildi, komiir 
nakledildi, ecnebi miitehassislara tazminat ve
rildi. Aklina esti fabrikayi kapadr. Gelelim se
ker meselesine: bu, el bulastiran bir seydir. 
Bir gok sinekler etrafina toplanir. Bu bir yilan 
hikayesidir. Bizde sekeri biraz daha ucuzlat-
manm kabil oldugunu arzediyorum. 6,5 kilo 
pancardan bir kilo seker gikar. Amma pancarm 
kilosu eskiden altmis para idi, simdi otuz pa-
radan almiyor. Buna mukabil miidiirii umu 
minin maasi oldugu gibi duruyor, tazminati 
duruyor, onlar ayri. isletme vesaire sekiz, rii-
sum da bol bol on kurus, iste oldu on sekiz? 
sekeri buna mal edebiliriz. Maliyet fiatmda yiik-
seklik vukua getiren israftir. Yiirek acisi bir 
sey soyliyeyim de bakiniz, ben hararetlenmek-
te, ateslenmekte haksiz miyim? Koylii panca-
rini kendisi vagona yiiklemek mecburi-
yetindedir. Gordiiniiz mii zulmiin, esnam? 
Koylii koyiinden bes alti saat mesafedeki tar-
lasina gidecek, yagmurlar yagryor, kis bas-
ladigi bir zamanda pancar sokecek 
Tesrinde sokiiliirse toprak altinda biraz daha 
sekerlesir. gegen eylulde sokiildii, sekeri az ol-
sun diye, isin iginde mesele var. Neyse gegelim. 
Koylii geliyor, pancarrmi tart efendi diyor. 0 
tartmak ta ayri bir beladir. Fabrikalarda ka-
loriferli salonlar, tenis salonlan, dans salonlan, 
balikli havuzlar bilmem neler ve neler yok, 
adedini ancak Tanntaala Hazretleri bilir. Fa
kat yagmurdan koyliiniin sakmmasi igin bir gati 
alti bile yok. Imam yok koylii degil ki, vursun 
kafasina, oradaki memurun yiksin basina. §im-
di bu yetismiyormus gibi kalkiyor, sen yiiklete-

ceksin diyor. Evvelce hiQ olmazsa arttigmi 
yere doker giderdi. §imdi ise, sen yiikletecek-
sin, deniyor. Bu olur mu rica ederim. Giinah 
degil de, ziilum degil de nedir bu? Yiikletti, 
eh, para, hayir yok. Git gbnderecegiz, diyor-
lar. Tesrinler gegiyor, kanunlar, gegiyor, su ge-
giyor, bu gegiyor, martta parasi geliyor. Dert-
leri agik goriisecegiz. 

Gegelim, bu bahsi de. 
Sayin Celal Bayardan sirketlerin sik sik 

kontrol edilmesini istirham ediyorum. Bir sira-
smda size soylemistim. Ben 5 sirkete para ver-
mistim. Besinden de hayir gormedim. Hepsi de 
batti, hava oldu. Bakilmayan sey elbette bbyle 
olur. Sigorta sirketi simdiye kadar nigin tetkik 
edilmedi? Gazeteler diyor ki, bu sefer batan sir-
ket eldeki paranm % ellisini Viyanaya gonder-
mis. Eh bizim bu kadar teskilat.m;z, memurla-
rimiz var. Neredeydi bunlar? Bu Lahsi de gege-
lim. 

Disanya salilan mallarimiz : 
Disarrya satilan mallarimiziii bir kisminm 

miktarr her sene muntazaman kaybolmaktadir. 
Zeytinyagi', afyon, hah, yiin, tiftik, her sene 
azalmaktadir. Bu sene tiftik ve yapagi bir par-
ga iimid veriyor, obiir tarafi allaha emanet. Son
ra bir takimi da vardir ki, disari gikarma mik-
t an gogalmis fakat degeri inmistir. Bunu da 
gok iyi gahsan ve muvaffak olan fstatistik genel 
direktorliigunden aldim ve iktisad vekaletinin 
gikardigi bir mecmua vardir, Dur bakayim adi 
ne idi. Ha. «Ekonomik Enformasyon Politik» 
(Gulmeler), mecmuasmdan ahyorum. Miktan 
gogahpta degeri azalan mallanmiz incir, kuru 
iiziim, canh hayvan gibi seylerdir. O kadar ki, 
canh hayvanlarm fiatleri yarrya diismiistiir. 
Ben bunun kurtarilmasmi gok rica ediyorum. 

Sjfunuda rica ediyorum: Hahlarm kilosu iize-
rinden vergi almdigi igin, bizim hahlarimiz ka-
lmdir, Iran hahlari gibi ince degildir, onlara 
rekabet edemez, denmesin. Bizde de Iran ha
hlari kadar giizel, ince hahlar dokunabilir. 
Tiirkiyede hahcihk igin ne yapmak lazimgeldigi-
ni ben on bes sene evvel oteki binada soylemis
tim. Iranda ticaret odasi, dokunan hahlari, bo-
yasi sabit midir, degilmidir, diye muayene eder, 
damgalar, uygun gormezse yakar. Harice 
giderken de ayrica giimriiklerde muayene edilir. 
tranda boyledir. Biz de ise, sahipsizdir. Bu ge-
ri memleket isidir diye bakmadik, memleketin 
dokuz milyon lirasi hava oldu gitti. 

Arkadaslar, sevinerek gbriiyoruz ki, sanayi 
yolunda bir kimildanma vardir. 

Bu ileride bir aksakhk yapmasm. Bir taraf-
tan tarim islerimiz kara sapanla dbnerken bbiir 
taraftan sanayi islerimiz en yiiksek teknikle 
bjchiz edilmaKtedir. Bu bir aksakhk yapma
sm, Loi'karim. Devletciligin feyzi ile memle
ket uj halkin yapamiyacagi bir gok §eyler ya-
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pilmaktadir. §unun, bunun kesesjni doldur-
maktan ise heyeti igtimaiyenin nefi igin sar-
fedilecek olan emek ve paraya acijmiaz. Yal-
niz halkm yapacagi ufak tefek §eyler vardir 
ki onlan halka birakahm. Biitgeye, varidat 
kismma baktim. Resmi matbaalar varidati 
25 000 liradir. Sordum, sermaye olmak iize-
re kullanilan 2 milyona yakin ijmi§. Cami, 
kagidi, demir ve geligi, deriyi Hiikumet yap-
sin. Derinin bir kismmi halk yapar. Onlan 
Hiikumet yaptigi zaman alki§lamiyacak kimse 
yoktur. Yalniz matbaaciligi olsun halka bira-
kalim. Burada Ziraat enstitusii bile almanca 
matbaa agmistir. Oradaki miitehassisa 300 lira 
veriliyormus. Nedir bu rica ederim? 4 kitab, 
not gikacak diye binlerce lira sarfediliyor. Bun-
lan dagitalim, halka i§ verelim. Dokumacili-
gm bir nevini halka birakahm. Kbyliiniin gi-
yecegi kaba yiin islerini halka birakalim, on-
lara is verelim, gali§tirmi§ olalim. 

Arkada§lar, (A§ikm dedigi olur amma, giin 
geger) derler. Yillardan beri igimde besledi-
gim, dilde Tiirkgiiliik, sanatta Tiirkciiliik, 
iktisatta Tiirkciiliik gayeleri birer birer tahak-
kuk etmektedir. Gbriiyorum ki, petrol arani-
yor, bir giin madenler tahlil ediliyor, bir giin 
yepyeni fabrikalar kuruluyor. 

Arkada§lar, bu fabrikalardir ki asil Turk 
yurdu olan bu toprak iizerinde Turku ebetles-
tirecek birer gelik kaledir. Bir amele, bir i§gi 
ordusu memleket evlatlari icerisinde tiiremek-
tedir, dogmaktadir. Yiizlerce yurttas orada 
yer buluyor. Bu ordunun zabitlerine, bu or-
dunun kumandanlarma candan gelen saygi ve 
sevgilerimi sunmagi bir vazife bilirim. 

Atatiirkiin ir§adi, tsmet inonuniin yorul-
mak bilmez azmi, Celal Bayarin gece giindiiz 
galismasi ytiziinden bu i§in de ba§anlacagma 
eminim, arkadaslar (Alki§lar). 

ZtYA GEVHER ETILi (Qanakkale) — S6-
ziim Iktisad vekaletile ve biitce ile alakadar 
degildir. Besim Atalay burada laf sbylerken 
bombadan bahsettiler. Sonra laflari bombadan 
fazla patlamaga ve tesir etmege ba§ladi. Bu 
meyanda gazeteciligimize bombadan daha agir 
isleyecek isnatta bulundular (Satanlara soy-
ledi sesleri). Gazete miivezzileri dahi efradi 
milletten birer adamdir. Onlarin hakkinda 
dahi reddederim. Gelsinler, burada sbylesinler. 

BESIM ATALAY (Kiitahya) — Yahu tu-
haftir. Bilen adam da soyler, bilmeyen de. 
Eger sunlari Ziya Gevherden ba§ka birisi soy-
leseydi ses gikarmazdim. 

Gazeteciler baginyorlar, dedim be adam! 
bagirmiyorlar mi? Yalan mi soyledim? 

ZIYA GEVHER ETILi (Qanakkale) — Ha-
yir, benim agzima alamiyacagim bir kelime 
soyledi. Gelsin bu kursuden tash^h etsin. 

BESIM ATALAY (Kiitahya) 4- Ben, vicda-
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nimdan kopan sbzleri birer birer ifade ettim. 
Kimse hakkinda bir §ey soylemedigimden geri 
alacak bir soziim yoktur. 

ZIYA GEVHER ETlLI (Qanakkale) — Bu 
sbzii sbylemi§tir. zabrtta da var. Eger bunda 
israr ederse, benim gibi vaktile gazetede ca-
lismi§tir, binaenaleyh bu sbz kendisini de ra-
cidir. 

IKTISAD V. CELAL BAYAR (Izmir) — 
Biitcenin umumi miizakeresi cereyan ederken 
vekaletime taalluk eden bazi sualleri sayin 
arkada§lar tarafmdan tevcih edildi. Bunlari 
notetmi§tim. Fakat itiraf edeyim ki biitgem 
miizakere olunurken bu kadar keskin ve be-
lagatli sbzlerile Besim Atalay arkada§imm mu-
tad celaletini gbsterecegini beklemiyordum. 
Kendileri Biiyiik Millet Meclisinin bidayeti te-
§ekkiiliinden beri yiiksek selakatlerini biitiin 
cihana kar§i isbat etmi§lerdir. Bilmiyorum hal
km ruhunu oksayan, miinevver ziimreyi tat-
min eden yiiksek belagati kar§ismda dertleri-
mi nasil anlatacagim. Eger kendilerinden geri 
kalirsam affini rica edecegim. Qiinkii bizim 
lisanimiz sanat lisani, iktisad lisanidir. Yiik
sek edebiyat lisani degildir. 

§>imdi kendilerinden sorarim. Bir ciimle 
sbylediler. Acaba bu ne idi? 

BESIM ATALAY (Kiitahya) — Ekonomik 
Eniormasyon. 

IKTISAD V. CELAL BAYAR (Devamla) 
— Biz bunu kendisinin dahil oldugu dilciler-
den bgreniyoruz. Demek ki kabahat bizim de
gildir (Gulu§meler). 

§>imdi bahislere gegiyorum: 
§eker meselesi: arkadaslarimm hemen hepsi 

bu meseleye temas buyurdular. §eker fabrika-
larrmiz, tesekkiillerinden itibaren, hepiniz bi-
liyorsunuz ki birer anonim sirketlerdi ve ini-
siyatifleri Devletiln kanunlarma, Tesviki sanayi 
kanununa ve bilhassa seker sanayiinin memle-
kette tessiisu igin viicude getirilen kanunun 
kuvvetine dayanarak kurulmus miiesseseler-
dir. Son zamanlarda bunlar mutlak olarak Hii-
kiimetin kontrolii altma alMdilar ve kanunun 
hii Aiimleri ve kendilerine kanunlarrmizda vadedi-
len menfaatler devam ettigi halde. Demek 
oluyorki, Hiikumet seker sanayiini ve seker 
meselesini dahili bir politika olarak kabul 
ettigi igindir ki bu meselede seker sanayiile ala
kadar olan miiesseselerin vatamperverlik hisleri 
de inzimam ederek ele almis bulunmaktadir. 
§ekeri ucuzlatma isini gok ehemmiyetli bir is 
olarak ele almistik. Hiikumet fedakarlik etti, 
fabrikalar fedakarlik etti. Yalniz pancar 
eken miistahsilleri arliga davet etmedik ser-
best brraktik. Jjfekerin bu fiyat tenzili saye-
sinde istihlaki simdiki halde % 39 nisbetinde 
artmistir. Kanunun burada miizakere ediiir-
ken Heyeti Vekilenin fiyat tenzili hakkmdaki 
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kararnamesi ve kanulnun esbabi mucibesi de 
burada okundu ve hepinizin lttilama arze-
dildi. Orada deniliyordu ki sekerde fiyat su 
sekilde tenzil edilecektir, vergilerin nisbetleri 
budur, su sekilde indirilecektir ayni zamanda 
Hiikumet iki sene miiddetle harigten seker 
ithal edecektir. Harigten seker ithaline sebep 
olan keyfiyet te Devlet Hazinesitain birden-
bire giimriik varidatini kaybetmesi gibi ba-
sit bir isten ibarettir. 0 iki senenin biri 
gegmistir. Onumiizdeki sene dahi, vine o ka-
rar mucibince harigten seker gelecektir. Ondan 
sonrx fabrikalar normal kapasitelerile galisa-
caklardrr ve memlekette pancar ziirrai da faz-
la istihsal yapmak suretile menfaatlarmm ko-
runmasi igin kendilerine daha fazla ekim 
kontenjam verilecektir. Goriiliiyor ki mesele 
nekadar basittir ve bazi arkadaslarm bu 
mesele hakkindaki ifadeleri bu maruzatima 
nekadar aykiridrr. 

Az evvel sbylediklerimi tekrarda bir mah-
zur g-ormeksizin deyebilirimki seker fabrikalari 
bir amme miiessesesi degildir, arkadaslar. On-
lar birer menfaat miiessesesidir. Yalniz sekerin 
gida itibarile ehemmiyeti ve memlekette her-
kesin bunu istihlak ettigi noktai nazarrndain da-
hili bir meselemizdir. Hiikumet bu itibarla gok 
olan seker miistehliklerinin menfaatmi g-ozete-
rek seker fiyatmi indirmistir ve bundan son-
ra da indirmek imkanlan hasil oldukga bunda 
zerre kadar tereddiid etmeyerek miistehliklerin 
menfaatmi gozetecektir. (Bravo sesleri). 

Benim bildigim; fabrika Eskisehirde agildi-
gi vakit, bana Adapazanndan ricacilar gelmis-
t i r : Bizden de pancar aliniz, diye soylemi§lerdir. 

Benim bildigim, fabrikayi Turhalda agtigi-
miz zaman, adeta muhitte bizden nigin daha az 
pancar aliyorsunuz diye §ikayetler ve hatta 
itaplar vaki olmustur. Bemek oluyor ki §eker 
fabrikalarmin acilmasi halka refah, servet veri-
yor. Biz eger §eke?in sarfiyatmi gogaltmak su
retile pancar ekimi miktarmi arttirabilirsek 
memlekette bu giin hesapsiz acildi denilen fab-
rikalara ilaveten daha fabrikalar agmak mecbu-
riyetinde kalacagiz. Fabrikalanmizm bu giinku 
kapasitesi 75 000 ton raddesindedir. Arzettigim 
kararnamenin bu giin igin kendilerine verdigi 
Istihsal miktan 55 000 tondur, iist tarafini ha-
rigten getirtiyoruz. Buna nazaran % 40 nisbe-
tinde bir terakki mevcuttur. % 40 nisbetindeki 
bu terakki fabrikalann kapasitesine tamamile 
yakla§mi§ir. Istihlak bu §ekilde artmakta de-
vam ederse yeni fabrika yapmak mecburiyeti 
kendisini gosteriyor. Oyle iimid ediyorum ki bu 
yeni fabrikalari da §arkta kuracagiz. 

Fabrikalann ziirrai ile olan miinasebeti; 
kendilerine mahsus cok yiiksek talakati lisaniye 
ile Besim Atalay arkada§im ifade ettiler, Ben, 
kendileri gibi ifade edemeyecegim, tekrar mazur 
gormenizi rica ederim. 

Ben fabrikalarla ziirram miinasebetini §oyle 
goriiyorum: Fabrikalar ziirra ile her sene rau-
kavele yaparlar, a vans verirler, faiz almazlar, 
tohum verirler, bedelini almazlar; kantarlari 
otomatiktir, gelen mal tartilir, teslim alinir, he-
sab kesildikten sonra avans verdikleri para 
mahsub edilir. Ziirra ekmeden evvel malmi 
ne zaman satacagmi, karini bilir. Kendilerinden 
rica ediyorum, Tiirkiyede ikinci bir misal gbste-
rebilirler mi ki bu sekilde muamele yapilmakta-
dir. 

Bekliyorum! Tekrar soruyorum, avans veriyor, 
faiz almiyor, tohum veriyor, iicret almiyor, 
kontrat yapiyor, verdigi avansi bilahare mahsub 
etmek suretile kapatiyor. istihsal igin ilmi yar-
dimi vardir, tohumun nefis olmasma yardimi 
vardir ve nihayetinde de miistahsil malinin sati-
smda asla endi§esi yoktur. ikinci bir satis, nii-
munesini bana gbsterebilirler mi? Buyurun ce-
vab bekliyorum. 

BESIM ATALAY (Kiitahya) — Avansi ta-
mam olarak vermediler, bir kisim olarak; ga-
pa alsin, bilmem ne alsin diye verdiler. 

iKTISAD VEKILt CELAL BAYAR (De-
vamla)— Tamam veriyor. Avans vermek fabrika

lann nizamnamei dahilisi icabidir. Eger bunun et-
rafmda her hangi bir miistahsile gayri tabii bir 
muamele yapilmi§sa ve miistahsilin hukuku go-
zetilmemisse, ben kendilerile beraberim, alaka-
darlarm nazan dikkatini celbetmek suretile is-
laha amadeyim. Fakat esas prensip arzettigim 
gibidir. Gegen sene fabrikalari tavzif ettik ve 
bu meyanda memleketin diger bazi yerlerinde 
oldugu gibi U§ak havalisinde de bir betbahtlik 
kendisini gosterdi. Kurakligi betbahtlikla tav-
sif ediyorum. istihsalin rasyonel olmasmi arzu 
eden meclisi idareleri bir araya gelerek U§ak 
seker fabrikasmin o seneye mahsus olmak iize-
re i§letilmesinde faide gormediler. Ciinkii pan-
car gok noksan olarak istihsal edilmi§tir. Fab
rikayi idare etmektense, o seneye aid idare 
masrafma tahammiil etmektense, yine pancar 
miistahsillerinin cebine girecek paraya zarar 
vermemek suretile bunu Eski§ehir §eker fab-
rikasinda isletilmesine rasyonel bir hareket te-
lakki ettiler ve oylece karar verip yapti-
lar. Eger bu arkada§im gok mevzii bir 
vatanperverlik hissine, hemgerilerine kar§i 
yiiksek muhabbetine kapilarak rencide 
oldugunu bilmiyoruz. Fakat bu sebeple 
ekonomik ve rasyonel isletmeden vaz gegebilir-
ler mi? ve ben bunu sirkete hatir lan igin tav-
siye edebilir miyim. Hayrr! Burada okunan ra-
kamlar igin kendilerine alelitlak bir cevap vere-
cek mevkide degilim. Oyle zannediyorum ki, ra-
kamlar hakikate mutabik olmasa gerektir. Maa-
haza zapta gegmistir. Alacagim, alakadarlar-
la karsi karsiya oturup tetkik edecegim, bunun 
dogru ve savab olduguna kanaat getirdikten 
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sonra ona gore hareket edecegim. 

Arkadaslar, hepiniz bilirsiniz ki, bir f abrika-
nm kurulduktan sonra islemesi igin bir program 
yapilmaz. Daha insadan evvel isletme prog-
ramlari yapilir. Bizim sanayilesmekteki hare-
ketimiz buna istinad etmektedir. Ben Kayseri-
de, Malatyada fabrikayi kurarken evvelemirde 
isletme planmi yapmaktayrm. Ne cins ve ne 
miktar mal cikaracagrm, bunu bilmekteyim. Bii-
tiin memleketin ihtiyaci bana ne emrediyorsa 
ona gore hareket ediyorum. Goziimii kapaya-
rak hareket etmiyorum. Piyasadaki tiiccarla-
rin bana su mail cikar diye siparis verdikleri za-
man benim f abrikam o mail ihzar edebilmeli-
dir, Bunu, tuccarin siparisinden evvel nazari 
dikkate almaktayrm. Bazi endiseler izhar edili-
yor. Acaba fabrikalarimizm istihsalatrni tama-
men surebilecek miyiz, dahilde siiremezsek ha-
rice ihracat kabiliyetimiz var mi? Evvela sunu 
sbyleyeyim ki, bizim tarn mamul olarak istihsa-
latimizi harice satmamiz isi gibi bu giin icin 
« amilisyon » sayilacak bir fikrimiz yoktur. Ya-
rm iqin onu da hazirlayacagiz, ona da hazrrla-
nacagrz (Bravo sesleri, alkislar). 

Dahildeki siiriime gelince: elimde hesaplarrm 
var, istatistiklerim var. Fabrikam memleket da-
hilinde nerede ne miktarda istihsalat yapacak-
tir, bunu biliyorum. ayni zamanda giimruklerin 
istatistigi de elimdedir. Haricten ne miktar ve 
ne giriyor, bunlari da biliyorum. $u halde as-
gari olarak memleketimizin istihlak kabiliyetine 
aid elimde vesikalarim var. Istihlak kabiliyetine 
aid vesikalarla beraber, halkin da istihsal et
tigi bir kisrm vardir, onlara da pay brrakmak 
suretile fabrikalarimi kuruyorum. Fabrikala
rimizm istihsal kapasitesinde sizi tjemin ederim 
ki, bu giinkii vaziyete gore % 15 i- 20 de inki-
saf payi ayrrmaktayiz. Bu giin bu sene icin ha-
rigten memleketimize fazla pamuklu ithalati ol-
mustur. Dahilde yeni yapilan fabrikalanmiz-
la beraber diger hususi mahiyette Qalisan fab-
rikalarm istihsalati da ge^en seneye nazaran 
fazla olmustur. Arkadaslar merak edip bana 
soruyorlar, kendilerini tatmin icin soyliiyorum. 
Elimizde stok yoktur. Sunu itiraf etmekligimiz 
lazimgelir ki. milletimizde ufak tefek refah ema-
releri tebelliir etmistir. Milletimizin istihlak 
kabiliyeti de nisbeten hassasiyet! gostermistir. 
Bunu baska tiirlii ifade etmege iijnkan yoktur. 
Aksi takdirde va istihsalat stok (|>larak elimde 
kalacaktrr, ya haricten az gelecekti veyahut 
harigten gelenler stok halinde elde kalacakti. 

Demek ki, halk eskisine nazaran fazla mik
tarda istihlak yapmistir. Maamafih bu istihlak 
dahi, bizim cephemizden asgarinin asgarisidir. 

Mamulatimizi kontrol hakkmdaki kanunun 
miizakeresinde de soylemistim, bizde artik iic 
beyazlar tabiri kullamlmaga baslanmistir. 

Bunlardan birisi pamukludur. Bunun fiatmi 

da §eker gibi milletin ihtiyacma uygun bir §e-
kilde mutlak olarak indirecegiz. Indirdigimiz 
takdirde de bu giinkii fabriakalarimizm adedini 
de cogaltmaga mecbur olacagiz. Qiinkii milleti
mizin giymek ihtiyaci, istihlak kapasitesine na
zaran daha biiyiikiir. Bunun iQin halka yardim 
etmegi zevkli ve milli bir vazife addediyorum. 

El isi ve kuciik el sanayiinden bahsettiler. 
Arkada§lar, el sanayii eger bizim milli iislu-

bumuzu ifade ediyorsa, tezyin sanayii ile, milli 
iislub ile alakasi varsa, yasamak icin hayatiyeti 
vardir. Haliyi da bu kisma ithal ediyoruz. Hali, 
fabrikasiyon halinden c_ikmi§tir. Ticari kalitesi-
ni giinden giine kaybetmektedir. Oniine gecji-
leceginden iimidim zayiftir. Hah, bizim tarihi-
mizi, milli sanatimizi ifade ettigi iQin tezyin ve 
milli cepheden tutulmasi taraftariyim. Fakat 
fedakarlik ister. Qok sarfedip, az gelirle ya§at-
ma.k ister. Bu kiilfeti kimin sirtma yiikletecegiz, 
bilmiyorum. Eger Besim Atalay arkadasjimiz 
bana yardim ederlerse kendilerine §imdiden te-
sekkiirlerimi ifade ederim. Hall sanayii ciddi 
bir surette etiid edilmege deger. El sanayii ile 
istigal eden vatanda§larimiza yardim etmegi ar-
zu ediyoruz. Bu sebepledir ki ileride yapmakta 
oldugumuz sanayi programlarmda, bazi yerler-
de mii^terek boyahaneler, santrallar viicude ge-
tirmek suretile onlarm istihlak ettigi maddele-
rin keyfiyetini islah etmek ve kendilerine ucuza 
verebilmek caresini aramaktayiz ve ayni zaman
da kendilerini ya amele olarak gali§tiranlarm 
kapital noktasmdan bir kademe yiiksek olanla-
rin istismarmdan kurtarmak istiyoruz. Bu istis-
mar da mevcuttur. Fakat bunlar hemen hare-
ke'jc getirilecek §eyler degildir. Evvela tetkik 
vesaitini ikmal etmek ve sonra faydasi oldugunu 
anlamak lazimdir. Biitiin bu meseleler iizerinde 
duruyoruz. Nitekim el islerine lazim olan iplik 
icin tedbirler aldik. Yaptigimiz fabrikalara ya-
pacaklari kumastan baska ayni zamanda iplik 
istihsal ederek satmalan hususunu esas ittihaz 
ettik. Nazillideki fabrika ayni zamanda iplik te 
Cikaracaktir. Istanbul da, boyledir. Malatyada 
yapacagimiz fabrikada da bu i§ iqm bir hisse 
ayiracagiz. Sayet tasavvurlanmizi mevkii file 
cikanrsak Sark vilayetlerindeki pamuklardan 
kumas imali icin bilhassa Igdir pamuklarmdan 
istifade iqm munhasiran iplik yapan bir fabrika 
kurmak niyetindeyiz. 

Sanayile beraber yuriimesi lazim olan ve §iip-
hesiz cok bnemli bulunan amele meselesini halle-
decek olan i§ kanunundan bahsettiler. Ben onun 
tafsilatina girmeyecegim, yalniz ruznameye gir-
digini hatirlatacagim. Bir ka<? giin sonra miiza-
keresi sirasmda hep beraber tetkik edebilecegiz. 

Ticareti hariciyemizden, bazi maddelerimizin 
fiatlarmm diistiigiinden ve bazi maddelerin mik
tar itibarile ihracatmm eksildiginden bahset
tiler. 
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Hakikaten boyledir. Istatistiklerimiz bunu 

gbsteriyor. Fakat bunun yam basjnda kriz za-
manindan beri her sene bizim harici ticaretimiz 
bir sene evvelki (voliimiine) nazaran yiizde 30, 
25; 15 nisbetinde miitemadi ve metodik tenezzii-
le ugrarken bu defa o tenezziilii yendik, iist ta-
rafrna gegtik. Bu sene hatta gegen seneden iti-
baren bunun tedenni kismi durmustur. Bu sene-
ki ticaretimiz gegen seneye nazaran yiiksek bir 
raddeye balig olmu§tur. Demek oluyor ki tenez
ziilii onledik, terakki hamlesine ba§lami§ bulu-
nuyoruz. Bu seneki istatistikleremiz bize ikinci 
bir iimid daha vermektedir. Buhran zamanindan 
beri vasati Avrupaya ithalatimiz 50k du§tiigii 
halde bu sene geqen seneye nazaran daha fazla 
alis, veris yapilmi§tir. Demek oluyor ki ticareti 
hariciyemiz normala dogru gidiyor ve normala 
dogru gittigimizi ifade ederken bu giin icinde 
bulundugumuz sistemin bizim igin degi§mez ve 
etegine yapisacagimiz tek bir sistem oldugunu 
asla ifade etmiyorum. Fakat bu giin i§inde bulun

dugumuz sistem, bu giinkii seraite nazaran bizim 
igin en miikemmel sistemdir. Yarin hayat ve §era-
it degistikge biz de 0 seraite intibak etmek su-
retile sistemler iizerinde tadilat yapacagiz 
Bu sistem nedir? Bunu partimizin biiyiik kon-
gresinde arzetmistim ve muhtelif vesilelerle 
bu kursiiden soyledim ve tktisad enciime-
ninde de firsat dihtiikge arkadaslara anlatmak-
tan hali kalmadim. Miisaade ederseniz burada 
tekrar etmeyeyim. Ciinkii bu arzettiklerimin ana 
hatlarinda degismis bir sey yoktur. 

Sayin arkadaslanmizdan bir zat tsken-
deriye hat'sinUi kaldrrilmamasini ve devam 
etmesini daha menfaatli buldugunu sbylediler. 
Bunun etrafinda miihim esbabi mucibe gbster-
diler. Bendeniz de kendilerinin dermeyan et-
tikleri esbabi mucibede ve bu hattm islemesin-
deki faidede tamamen mutabikim. Bu hatti islet-
tigimiz takdirde ne bize altmddn kalkamayaca-
gimiz biiyiik bir yiik tahmil edecektir ve ne 
de siibvansiyon tarikile karsilayacagimiz bii
yiik bir yiik verecektir. Bizim bu hattm 
teahhuriine sebeb olarak gordiigumiiz sey mill! 
kabotaji elimizdeki vesaite gore muntazam bir 
sekilde idare etmek arzusudur ve milli kabo-
tajm haricinde bu sefere tahsis edebileceqi-
miz vapurumus olmamasidrr. Vapurlarrmizin 
yc-j ve hayatmi hepiniz biliyorsunuz. Yeni 
vapur almak icin verdiginiz k?4nuni salahiyete 
istinaden miizakeredeyiz. intag etmege galisi-
yoruz tarafeynin seraiti birbirine uydugu tak
dirde siparisimizi vermekte gecikmeyecegiz. 

§u halde ticaret filomuz var midir, yok mu-
dur? Ticaret filomuz vardir, fakat bu giinkii 
ihtiyacimrz igin kafi de£ildir. Bu giinkii ih-
tiyacimiza vo yarinki ihtiyacimiza cevap vere-
bilecek miikemmel bir dereceye gikarmak igin 
galisryoruz. Keyfiyeti itibarile, maddiyati itiba-
rile. 

Sayrn dostum Tiirker, sanayi rarogramimiz-
da seri hatveler attigimizdan ve atilmis olacagm-
dan endise izhar ettiklerini anlryorum. Eger 
beyanatmi iyi kavramis isem, kendileri bu 
meselede dikkatli hareket etmeldigimizi tavsiye 
buyuruyorlar ve ayni zamanda diyorlar ki, 
birinci bes senelik sanayi pro^rami bitmeden 
ikinciye baslryorsunuz. Parayi nereden bula-
caksmiz? Cevab vereyim; 

Program demek, esas itibarile ihtiyatli ha
reket etmek demektir, programa istinad eden 
her sey, hesaba istilnad eder, demektir (Giizel 
sesleri). 

Biz programimrzi yapip ilan ettigimiz zaman 
bunun biiyiik miiskulatini miidrikiz, fakat mut-
laka neticeleneceginden de eminiz (Bravo sesle
ri, alkislar). 

Birinci bes senelik sanayi programimiz hak-
kmda Siimerbank umumi tieyetinde kafi izahat 
verilmistir. Tekrar bu bahse girmiyecegim. 
Ikinci bes senelik sanayi programindan da bah-
setme^e heniiz vaziyetimiz miisaid degildir. Ciin-
kii Hiikumetce tetkik olunarak verilmis bir ka-
rar yoktur. §unu sbyleyebilirim ki, ikinci bes se
nelik sanayi programimizm hedef ittihaz ettigi 
sey yer alti servetlerimizin isletilmesi ve elektri-
fikasvon isleridir (Bravo sesleri, alkislar). 

Ayni zamanda birinci bes senelik sanayi 
programile yapmakta oldugumuz demir sanayii-
nin de aneksi, ilavesi olacaktir. Bu meyanda de-
niz mahsullerine, deniz sanayiine, deniz ti-
naretine de ayrica ehemmivet veriyoruz. Anlasi-
liyor ki, bizim yaptigimiz isler iki cepheden tet
kik ediliyor: 

1 - Mutad siirati var midir, yani is zamanm-
da vapiliyor mu? 

2 - Mutad suratten fazla hiz ve ise onem 
veriliyor mu? Bu ikisinde de ayn ayri endise 
gosteriliyor. Sayin dostum pek ala takdir eder-
ler ki, biz bankalarimizi, milli miiesseselerimizi 
kurmaga basladigimiz zaman bu endiseler daha 
yiiksek bir sekilde hatta propaganda mahiyetin-
de izhar edilmistir. 

Iddialari biiyiiktiir, biiyiik banka kuruyor-
lar. Parayi nereden bulacaklar. Haydi parayi 
|vi]-inlar, milli elemanlan nereden bulacaklar? 
denilmistir. Cikan realite bunlarm cevabrni ver-
mi^tir (Bravo sesleri, siirekli alkislar). 

Milli miiesseselerimiz dahilin ve haricin em-
niyetini kazanarak hepimiz icin seref ve ifti-
har vesilesi olmuslardir. Onun icin bu yolda dii-
p,iirj.enlere. arkadasimdan rica ederim, su cevabi 
versinler! Kalbinizi pek tutunuz, Ciimhuriyet 
Hiikumeti basaramayacagi, altmdan kalkamaya-
ca^i viikiin altma girmez, verdigi sozii de mut-
laka tutar (Bravo sesleri, siirekli alkislar). 

HAKKI UNGAN (Van) — Miisaade ederse
niz vekilden bir sual sorayim. Petrol sahasmda-
ki mesai neticesini ve Van goliinde isleyen va-
purlarin vaziyetini izah buyururlar mi? 
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IKTISAD VEKlLl CELAL BA^AR (De-

vamla) — Madenlerimiz iizerinde jeioloiik tet-
kikat ve sondaj yapmak suretile hakiki servetle-
rimizi bgrenme icin bize kdavuz ve rehber ol-
mak iizere Maden arama enstitiisu viicude ge-
tirdigimizi elbette hatrrlarsmiz. Bu miiessese-
nin calistigi miihim islerden birisi de petrol ara
ma isidir. Petrol arama faaliyetimiz simdiye 

kadar cenub hudutlanmizla Miirefte mmtakasma 
inhisar etmektedir. Mureftenin verdigi netice-
leri gazetelerde okudunuz. Gazetelerde yazilan 
ufak tefek kisrmlar istisna edilecek olursa va-
kia ve hakikate mutabik olarak nesriyat yapil-
mistrr. tJmitli safhalar gostermekle beraber 
neticeye varmcaya kadar oradaki mesaimize de-
vam edecegiz. 

Cenub vilayetlerimizdeki mesaimiz iki kisma 
inhisar etmektedir. Birisi bilfiil sondaj, yani 
burgu vasrtasile yeri delmektir. Diger kismi 
Torus silsilesinden itibaren cenub hudutlarrmizi 
takib etmek iizere oradaki ieolojik tetkikatimiz 
devam etmektedir. Jeologlanmiz biz-a iki ente-
resan mmtaka gbstermislerdir. 

Buralarda hakikaten petrol olup olmadigmi 
kati surette anlayabilmek icin sondaj yapmaga 
mecburuz. Arazinin jeolojik tesekkiilati orala-
rm petrolifiyer bir arazi oldugunu miitehassisla-
ri agzmdan bize sbylenmektedir. Ya iyi bir ne-
tice aliriz veyahud bu, bir nazariyeden ibaret 
kalabilir. Mardinin Basbirim mevkiindeki son-
dajrmiz devam etmektedir. 1 200 metreye ka
dar indik. 1250 metrede miisbet veyahud menfi 
bir netice alacagiz. Demek oluyor ki, orada da 
bizim igin netice yakrnlasmis bulunuyor. Cok 
temenni ederim ki, bu netice miisbet olsun. Fa-
kat simdiye kadar yapdan tecrubelerde, hayale 
kapilmamak icin sbyleyeyim ki, ilk sondaj da 
petrol fiskrrdigi binde bir tahakkuk ediyor. 
Sondajlarrmiza orada devam edecegiz. Arazi
nin hakikaten, ticari manada bir petrol mem-
bai olup olmadigi anlasilacaktrr. Bir defa daha 
soylemistim. Yine ayni kelimelerle tekrar ede-
yim. Teskilatrmiz muntazamdrr. Miitehassis-
larrmiz bu isten anlayan kimselerdir. Jjfayam 
itimattrrlar, ahlak itibarile; ilim itibarile. Eger 
tabiat bu memlekete petrolii vermisse muhakkak 
meydana cikaracagiz. petroliin diger bir kismi 
daha var. Sentetik benzin. Bununi iizerinde de 
tetkikatimiz bitmistir. Ikinci 5 seneltk mesaimiz-
de halledecegimizi zannediyorum. 

Ergani bakirma gelince; Erganli malum ol-
dugu gibi, muhtelit bir sirket idi. Bunun yari 
hissesi Turk grupunun, yari hissesi Alman gru-
punun idi. Tiirk grupuna aid olan hissenin bir 
kismi Itibari milli bankasmm idi, simdi Is ban-
kasma intikal etmis bulunuyor. Alman grupu
na aid olan hisse senetleri 1,5 milyon lira kry-
metinde idi, biz bu hisseyi 850 000 liraya satm 
aldik. Buna aid olan kanun Meclise ya gelmis-

tir, ya gelmek iizeredir. 
§u halde bunu da digerlerinde oldugu gibi, 

kendi kuwetimizle kendi idaremizde bulunan 
teknisyenlerle, memleketin bz evladi olan tekni-
siyenlerle ve kendi paramizla isletecegiz. Yal-
niz bunu isletmek igin, isletmege ne vakit ba|-
larsak buna baslangig + 2 sene ilave etmek la-
zimdrr. Bu hususta planlarimizi hazrrladik. 
yakmda ise baslayacagiz. Ayni zamanda bizim 
enstitiiniin yaptigi tetkikattan miilhem olarak 
sunu da arzedeyim ki, Elaziz, Diyarbekir, Mar-
din, Frat ve Murat suyu havalisi bize o sahanm 
muhtelif madenleri ihtiva eden bir maden hav-
zasi oldugunu gbstermektedir. Bu hakikati mey
dana Qikaracagiz ve iimid ettigimiz gibi orada 
genis bir hazine buldugumuz takdirde mem-
leketimiz icin bilhassa o havali halki icin biiyiik 
bir nimet olacaktir. O havzada Giileman mev-
kiinde gok genis ve zengin krom madeni bulduk. 
Bu gun eger mahalli vesait kafi gelmis olsa se-
nede 100 000 ton istihsal edecek kadar zengin-
dir. Bunun ehemmiyeti anlasilmak icin geqen 
seneye nazaran bizim memleketimizde muhtelif 
ocaklarda umumi krom istihsalati 55 000 ton 
oldugunu soylemek kafi gelir. Ayni zamanda 
o civarda diger krom madeni daha bulundu. 

Keban madeni iizerindeki tetkikatimiz ilerle-
mistir. Keyfiyet itibarile bu da miisaid bulunu
yor. Bulgardag sondajlarrmiz ilerlemistir, 
keyfiyet itibarile bu da miisaiddir. Ya
ni Balya - Karaaydm cinsinden bir madendir. 
tcinde altm, giimiis, pek az da bakir ve ginko 
vardrr. Madenin hakiki servetini ele alrp he-
sap ediyoruz. Eger madenin serveti bizim ora
da tesisat yapmamiza ve kuracagrmiz tesisati 
amorti edip bir miktar da temettii verecek ka-
biliyette ise faaliyete gececegiz. 

Saym Basbakanrmizm seyahatleri esnasmda 
gordiikleri Kuvazhane bakir madeni iizerinde 
tertibat aldik. Kar brrakmazsa da zarar veremeye-
cektir. Gerek vatandaslara is bulmak, gerek dbviz 
noktasmdan onu isletecegiz. Kurunu vustadan 
beri malum olan, memleketimizin biitiin cihanm 
kulagma giden madenleri iizerinde bilfiil faali
yete gegmis bulunuyoruz. Bu madenler hakkm-
da muhtelif raporlar vardrr. Fakat, bunlarm 
hepsi sayani itimad degildir. 

Qiinkii spekiilatorlerin menfaatine gore ya-
zilmis olmalari ihtimali vardir. Onlar bir 
madenin muhtelif noktadan tetkikile ise ya-
ramaz oldugunu soylemis ve onu yere batir-
mis olabilirler, fakat biz madenlerimizin ha
kiki kiymetlerini spekiilatif bir noktai na-
zardan degil, milli noktai nazardan ele almak 
mecburiyetindeyiz. Bunlardan yakm bir za
manda netice alacagimizi iimid ederim. Qar-
samba civarmda Eflani, Pazar, Zafranbolu 
arasmdadir, tas komiirii ihtiva eden biiyiik 
bir havza ke§fedilmistir. Sondajlara baslamak 

269 — 
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iizereyiz. Eger sondajlanmiz jeolojik tetkika-
tm neticesini teyid ederse Zonguldak havza-
smdan daha geni§ bir havzaya malik olacagiz 
demektir. 

Gazetelerde muhtelif vesilelerle soylenirdi. 
Kiitahyada bir komiir madeni bulundu, cins 
itibarile o kadar iyi degil amma orasini mii-
kemmel bir sanayi merkezi yapmaga namzet-
tir. Yeni havzanin ihtiva ettigi miktar 100 
milyon ton komiir oldugunu sbyleyebilirim, 
ke§fi yapanlar yarim milyar ton olacagini soy-
lediler, fakat dahasi ileriye kalsin, ben 100 
milyon oldugunu ogrendikten sonra bununla 
iktifa ederek sondaj ameliyesini durdurdum. 

Dr. HASAN VASIF SOMYUREK (Balike-
sir) — Sigorta §irketleri hakkinda izahat lut-
fedilmedi. Bu hususta beyanatta bulunulmasi-
ni teklif ederim. 

1KTISAD V. CELAL BAYAR (Izmir) — 
Sigortalari zaman zaman tetkik ve tefti^e ta. 
bi tutuyoruz. Bu defa umumi tetkikata tabi 
tuttuk, miifettislerden heniiz rapor almadim. 
Fakat simdiye kadar bana hususi surette akis-
lere gore malul olan bu iki sigortadan maada 
kendileri gibi malul arkada§lan olmadigi mer-
kezindedir. Bunu kaydi ihtiyatla soyliiyorum, 
giinkii heniiz raporlanni almadim. Bunlar hak
kinda, esasen, tetkikatimiz bitmemi§tir. Ra
porlanni aldigim zaman Heyeti muhteremeye 
arzederim. Eger ufak bir miisamaha gbriir-
sem kendilerini kanunun pengesine tevdi ede-
cegimden §iipheniz olmasin. 

Bir seneden beri sigortalar hakkinda tet-
kikat yapmaktayiz. Biitiin medeni memleket-
lerde sigortalann tabi oldugu §eraite aid ka-
nun ve nizamnameleri getirttim. Bunlardan 
miilhem olarak bizim memleketimizin milli 
menfaatlerine gore yeni bir kanun layihasi-
ni bniimiizdeki Meclise takdim edecegimizi 
zannediyorum. 

ISMAIL HAKKI UZMAY ( Bolu ) — Bir 
sual soracagim. Vaktile Bulgaristandan gelen 
muhacirlerin memlekete getirdikleri §ekerler 
uzun zamandan beri giimriikte kalmi§tir. Bun-
larm girmesine miisaade edilmeyecek midir? 

1KTISAD V. CELAL BAYAR (Izmir) — 
Bu sekerler igin Inhisarlar vekili arkada§im 
me§gul olmaktadir. Kendileri zannederim sizi 
tenvir ederler. 

Bir de Van goliinden bahsettiler. Van golii-
niin i§lemesi igin Ba§kabanimizm seyahatle-
rinde bize verdikleri emir ve direktife gore 
bir kanun layihasi hazirladik. Meclistedir. 
Orada seyriiseferi islah edebilmek icin yeni 
vapurlar yaptirmak mecburiyetindeyiz. But-
geye tahsisati da konmu§tur. Elimize miihim 
bir rapor gecti. Sahibi salahiyet bir ecnebi mu-
tehassismm imzasi altindadir. Buna nazaran 
gol sulannda bol miktarda soda oldugu tah-

min edilmektedir. Bunu tahlil ettiriyoruz. §a-
yet denildigi gibi bir netice alirsak orada da 
bir soda fabrikasi kuracagiz. 

KEMAL tJNAL (Isparta) — Halk sandikla-
ri hakkinda malumat liitfeder misiniz? 

1KTISAD V. CELAL BAYAR (Izmir) — 
Halk sandiklan ve halk bankasi igin bir ka
nun yaptik ve kanunda bazi salahiyetler liit-
fettiniz. Hususi ve kuciik kredinin kurulmasi 
esasma istinad eden bu kanunu simdiye kadar 
tatbik mevkiine koyamadik. Qiinku halk san-
diklarmi kurmak icin daimi gelir olmak iize-
re Devlet menabiinden bir varidat temin edi-
lecektir diye bir madde mevcuttu. Bu daimi 
geliri nereden ve hangi ge§meden akrtacagiz. 
Bunu heniiz bulamadik. Bundan dolayi §imdi-
ye kadar tatbikina imkan goremedik. Bende-
niz, bir adim olmak iizere vekaletimin btitge-
sinde tasarruf yaptim ve Ispartali arkada§imm 
buyurduklan gibi 175 bin lira koydum. Bir 
veya iki yerde kiigiik sandik kuranm miitale-
asile. Fakat Biitce enciimeni varidatla masari-
fi tevaziin ettirmek igin bizden tenzilat istedi. 
Esasen, ben disimi sikarak miimkiin olan ten-
zilati yaparak bu parayi buraya koyabilmi$-
tim. §u halde diger muamelelerim geri kal-
masm, diye bu parayi gelecek seneye biraktim. 
Hakikaten kiigiik krediyi korumak igin, mu-
rabahacilarm tazyikmdan kurtarmak iqin, bir 
adim olmak iizere bu i§in kurulmasmin yiik-
sek faydasini mudrikim, yalniz imkan isti-
vorum. 

HUSNU KlTAPQI (Mugla) — Muhterem 
Celal Bayann cevaplarma cevab vermek mec-
buriyetindeyim. Evvela, buyurdular ki; §e-
kerin ithali icin gosterilen tela§ yerinde degil-
dir. Qiinkii zaten kanun bize iki sene harig-
ten §eker ithaline miisaade etmi^tir. Bendeniz 
hemen gittim, kanuna baktim ve boyle bir ka-
yid gormedim. Yani kanunda boyle bir sala
hiyet verilmemistir. 

iKTISAD V? CELAL BAYAR (Izmir) — 
Derhal arzetmek isterim ki, ben kanunda var 
demedim. Heyeti Vekile kararmda var, dedim. 

HtJSNtt KlTAPQI (Devamla) — Ben, Heye
ti Vekile karanndan haberdar olamadigim igin 
telasim yerinde imi§. §eker kanununun ikinci 
maddesi, harigten ithal edilecek seker mik-
tari Hiikumetge tesbit olunur, §eklinde mu-
harrerdir. 

Benim o vakit dahi serdettigim miitalea, 
paramiz ancak haddi kifayede dahi olsa ve 
oldugunu dahi kabul etsek, gerek degil midir 
ki sarf olunacak paralar ancak o miktarda sar-
fedilir. Mademki giimriik resimlerile; vergi-
lerle ihtiyacimizi karsilamak zarureti vardir 
ben demistim ki yeni fabrikalar agmiyalim, fa
kat islemeye baslamis olanlari tarn manasile 
verimli olarak isletelim. 0 vakit istihlak resmi 
dort kurus yirmi bes santim olacak, yedi kurus 
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bes, santim olacaktir ki, kanunun esbabi mu- 1 
dibesinde bu yazilryor. Bu sekilde olacak 
olursa maliyet fiati azalacak, istihlak resmi 
gogalacaktir. Binaenaleyh giimruk agigmm bir 
kismi da bu suretle temin olunacak, diger kis- j 
mi da kbyliinun fazla galismasile telafi edile-
cekti. Boyle miihim bir isi yarida birakmak j 
dogru degildir, demistim. 

Dediler ki: vapurlanmiz, milli vesaitimiz, 
kabotaji ancak kar^ilayacak bir hale gelmistir, I 
bundan dolayi Misir seferlerini ilgaya mecbur 
olduk. Muhterem Iktisad vekili Celal Bayara 
ug sene evvelki kanunun esbabi mucibesini ha-
tirlatacagim; orada deniliyordu ki: halkimizm 
denizcilige iilfeti pek fazla oldugundan veril-
mis olan miisaadelerle vapurlar aldilar, o ka-
dar gok aldilar ki aralarmda rekabet oldu ve 
milli servet birbirile menfi surette garpismaga 
mecbur oldu. 

Vapurculuk adam akilli almis yiirumusken, 
ayni deniz filolarimizm mertebei kemale var 
masi imkani elde edilmisken bunu ancak ki-
fayet haddine indirmekte mana neydi? 

Gl. KAZIM SEVUKTEKtN (Diyarbekir) — 
Qiiruktii de ondan. 

HttSNtJ KlTAPQI (Devamla) — Qiirukse 
bunlarm almmamasi igin kayit koymak Hiiku-
metin hakki degil miydi? §ilepler igin nasil ki 
bu kayit kondu. Binaenaleyh posta vapurlan 
igin bu kayit konamaz miydi? Bu olsaydi, Misir 
seferi isleyecekti, milli kabotaj daha miiem-
men bir sekilde cereyan edecekti. Sonra ma 
dem ki; vapurlan ise yaramryacakti nighi sir 
keti aldik? Arzettigim kanunla bir sene zar-
fmda, muayyen bir sermaye ile ikinci bir sirke-
tin tesekkulune dahi miisaade etmistik. Fakat 
hasil olmus sirketi almaga tesebbiis edersek 
halk sermayesini koymaz. Bu isin Hiikumet eli 
ile yapilmasma imkan varsa mesele yok, her 
zaman muzahiriz. Eger imkan yoksa kanunun 
bah^ettigi haktan, halkimizm istifadesine imkan 
birakilsm ki, seferleri tahdid zarureti hasil 
olmasm. 

EMlN SAZAK (Eskisehir) — Bendeniz bir 
mesele hakkmda maruzatta bulunacagim. Qok 
yormryacagim. Sigorta isi, bendeniz byle gorii-
yorum ki, sigorta isi tarn manasi ile bizim 
Devletgilik sistemile el konacak bir istir. Mev-
cud sigorta sirketleri bu isi yapamadiklan an-
lasilryorsa Devlet bunu kendi eline almali, bu
na milli bankalanmiz da istirak eder, yahut 
Devlet bunu dogrudan dogruya inhisar idaresi 
gibi idare eder. Boyle yaparsa resmi muessese-
lerin sigortasi igin yiiz binlerce lira vermeyece-
gi gibi zirai sigortaya da imkan bulunmus, ola-
caktir. Ricam budur. 

Iktisad vekilimiz, Siimerbank heyeti umumi-
yesinde konusurken, tetkikatlarmdan bahis bu-
yurdular. Burada ondan hig bahsetmediler. 
Kendilerine bunu hatirlatacagim. Bu memle- | 
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kette sigorta i§i, harigten bir §irketin eiinde 
bulunmasma musaid de|ildir. Bu, diinyada yok
sa dahi bizim icad edecegimiz bir §eydir. Dev-
letgiligin tarn tatbik yeri sigortaciliktir. Zanne-
derim biitgeye de bar olmaz. Bunun igin biitge-
ye tahsisat da konulabilir ve bu suretle belki 
bir milyon filan da varidat temin edilir. Ben
deniz bu ciheti tekrar hatirlatir ve nazari dik-
katlerini celbederim. 

Soz almisken musaadenizle bir kelime daha 
arzedecegim. Siimerbank heyeti umumiyesinde 
hepiniz bulunmadmiz. Bu yapilan i§ler gok 
biiyuk i^lerdir. Bu isleri bir sahis yapsa dahi 
teessiis devrinde yiizde on, yirmi hata olabilir. 
Canla, ba§la galisryorlar, viicude getirdikleri 
eserler gok miihimdir. Gbrdiik ki bu da bir Devlet 
isi kadar miiskuldur. Bunlari korkutmak degil, 
bilakis tesci etmek lazimdir. Demir de isteriz, 
gelik te isteriz, tayyare de isteriz demeyelim. 

Burada yiizde yirmi hatayi tekabbul edelim. 
§ahsen yapsak dahi yapacagmiiz s,ey yine bu
dur. Bu isin temasasi dahi insanm goksiinii ka-
bartacak kadar biiyuktiir. Tenkid mevzuunu 
dahi tannnamalryiz. Ancak Celal Bayardan ri-
ca ediyorum, bu hizi biraz daha hizlandirsm. 

Sigorta isi de, zirai sigorta isinin de dii^ii-
niilerek gelecek seneye kadar hazirlanmasmi ri-
ca ederim. 

I K T I S A D V E K I L ! C E L A L B A Y A R (Iz
mir) — Iskenderiye hattmm devammda fayda 
gordiigiimiizu fakat devamma imkan olmadigi-
m soylemi§tim. Bu zaruret mali olmaktan ziya-
de teknik noktai nazardandir. Bunu ifade eder-
ken htirmet ettigim arkadasimm hatirasma do-
kunur fazla soziim olmussa, itizar ederim. 

Vavurculuk meselesini iki sekilde tecrube et-
tik. Vasil oldugumuz netice sudur: Harigte es-
kimis fakat yeni nami altmda memleketimize 
gelmis, 60 yasmdaki bir ihtiyarm gelin olma-
si kabilinden, vapurlarla ticaret filomuzu ida
re edemeyiz. Mevcud vapurlarimiz ve aldiklari-
miz tamire muhtagtir. Bunlar uzerinde ancak 
seyriseferin selametini temin igin biiyuk dikkat 
gbstermek lazimdir. Seferlerimiz igin yedek va
purlarimiz yoktur. Denebilir ki, mademki va-
ziyetiniz boyle idi neden halkm tesebbusatma 
imkan vermediniz? Bu da sbylenilmi§tir. §u ka-
darmi bbyle yazanlara hatirlatmak isterim ki, 
bendeniz bankaciliktan buraya geldim. Memle-
kette is gbren zevatm mali kapasitesini bilen bir 
arkadasmizim. 300 - 500 bin lira vererek va-
pur alacak Mmseleriiaiz maalesef yok gibidir. 
Beriki sirketi tasfiye ederken sirf vatandaslan-
mizm zarar gbrmemesi igin miisaadeli davran-
digimizi sbylemistim. Elimizde bulunan vapur-
larm bir iki tanesini istisna edersek digerleri 
seyrisefer ihtiyacmi temin eder mi, etmez mi, 
§ayani tetkik bulurum. Netice itibarile bunu da 
ele almis. bulunuyoruz. Ancak maddi varliga 
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oldugu kadar zamana da ihtiyacimiz vardir. Bu 
zamani bize bagislamanizi rica ederim. 

tskenderiye seferlerini maddi ve manevi nok-
tai nazardan faydali goren bir arkadasinizrm. 
Bu itibarla derhal bu seferlere yeniden baslan-
masmi arzu ederim. Ancak topgunun barutu 
yok, ne yapsm? 

BAJjfKAN — Baska soz isteyen yoktur. Fa-
sillara gegilmesini kabul edenler 
ler ... Fasillara gegilmistir. 

F. 
721 

Lira 
Vekil tahsisati 4 800 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

722 Memurlar maagi 347 688 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

723 1633 numarali kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek te-
kaiid ikramiyesi 4 000 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

724 Merkez miistahdemleri iicreti 289 260 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

725 Vilayetler miistahdemleri iicreti 71 380 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

726 Muvakkat tazminat 30 180 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

727 2233 numarali kanun mucibince 
askerlik dersi muallimlerine ve
rilecek iicret 1 472 
BASKAN — Kabul edilmi§tir. 

728 Merkez mefrusat ve demirbagi 23 500 
BASKAN — Kabul edilmigtir. 

729 Merkez levazimi J 16 786 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

730 Merkez miiteferrikasi " 6 000 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

731 Vekalet otomobili masrafi 4 700 
BASKAN — Kabul edilmigtir. 

732 Vila'yetler levazimi 960 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

733 Vilayetler miiteferrikasi 960 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

734 Miitenevvi masraflar 17 400 
BASKAN — Kabul edilmigtir. 

735 Daimi memuriyet harcirahi 10 000 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

736 Muvakkat memuriyet harcirahi 17 000 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

737 Miifettisler harcirahi 4 680 
BASKAN — Kabul edilmi§tir. 

738 Ecnebi memleketler harcirahi 19 200 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

739 Resmi telefon tesis ve miikale-
me masrafi 5 000 
BASKAN — Kabul edilmigtir. 

740 tJcretli muhabere ve miikaleme 
bedeli 5 000 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

741 Posta ve telgraf iicreti 7 032 
BASKAN — Kabul edilmigtir. 

F. 
742 

Lira 
85 000 

Etmeyen- i 745 

Dahili ve harici sergi masraflan 
BASKAN — Kabul edilmigtir. 

743 Telifat, nesriyat, propaganda 80 360 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

744 Kongreler ve beynelmilel mii-
essesat masraflan 9 900 
BASKAN — Kabul edilmistir. 
Sigortalar tetkik heyeti huzur 
haklari, harcirah ve tabi mas
raflan 1 920 
BASKAN — Kabul edilmigtir. 

746 Ecnebi miitehassislar ve tercii-
manlari 183 272 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

747 Dahilde tahsil ettirilen talebele-
rin mekteb ve yol masraflan 480 
BASKAN — Kabul edilmigtir. 

748 Tahiilhane masrafi 1 540 
BASKAN — Kabul edilmigtir. 

749 Havzai fahmiye ve diger maden-
ler 61 920 
BASKAN — Kabul edilmigtir. 

750 Tesviki sanayi kanunu mucibin
ce verilecek prim karsiligi 24 000 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

751 Mektepler ve miiesseseler 36 760 
BASKAN — Kabul edilmigtir. 

752 Tiirkofis ve harici ticaret mii-
messillikleri tegkilat ve masarifi 
umumiyesi 433 100 
BASKAN — Kabul edilmigtir. 

753 Turizm masarifi umumiyesi ve 
turizm tegekkiillerine yardim 3 840 
BASKAN — Kabul edilmigtir. 

BERQ TURKER (Afyonkarahisar) — Sayrn 
arkadaslar; 

Ge^en giin biitcenin heyeti umumiyesi hak-
kinda okudugum nutukta memleketimize ol-
duk§a miihim bir varidat temin edecek olan 
turist teskilati iqin saygi deger Hiikumetimiz 
tarafmdan onemli tedbirler almmasmi rica 
etmistim. 

Goriiyorum ki, bu senenin biitgesitnde turizim 
tesekkiillerine yardim icin 3840 lira gibi gii-
liinc bir tahsisat konmustur. 

Saym Iktisad Bakani turizmin inkisafi 
memleketimiz igin ne kadar feyizli bir sey 
oldugunu bildiklerinden, 3840 lira tahsisatin, 
baska fasillarda tasarruf yapilmak suretile 
miimasil bir miktara iblagini kendilerinden 
rica ederim. 

Mesela telifat, nesriyat ve propagandaya 
70 360 lira tahsisat verilirken turist teskilati 
gibi miihim bir ise 3840 lira az degil midir? 

Yine gegen giinkii nutkumda turist teskilati 
yapilirken, kambiyo meselesi de nazari itibare 
aWnsrn demistim. Bu yapilan teklif asilsiz ve 
manasiz bir teklif degildir. Bunu ispat etmek 
igin 23 mart 1936 tarihli Taimis gazetesinde 
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nesrolunan bir telgrafm terctimesitii okuma-
ma miisaade buyurunuz. 

Ingilizce Taimis gazetesinin 23j mart 1936 
tarihli niishasmda Romadan bir tejgraf nesre-
dilmistir. 

Serlevha sudur: 
Italyaya turist celbediliyor. italyan liretimin 

fiati ucuz. 
Telgraf metni: 
Bundan boyle italyaya gelen turistler ital-

yada kaldiklan miiddetge sarfedeqekleri ital-
yan liretini gavet miisait fiatla miibayaa ede-
bileceklerdir. Bu «Hususi liretlerln» mevkii 
tedaviile gikarilmasma dair nizamname diin 
icraya konuldu. 

Maksat, Italyada turist islerini tevsi ve tez-
yit etmektir. Qiinkii Italyaya gelecek bir 50k 
misafirler kambiyo fiatlarini pek gayri miisait 
bulduklarmdan, turist isleri geri kpliyordu. 

Zaten bir kac, zamandan beri altm esasma 
bagli baska memleketler buna benzer kararlar 
ittihaz etmislerdir. 

Saym arkadaslar, bu telgraflardan anlasili-
yor ki, Italya, Habes harbi masrafjarmi hafif-
letmek igin bir §are ararken turilstleri hatrra 
getirmis ve altm esasma bagli basfka memle-
ketlerde yapilabildigi gibi; turistler celbi igin ay-
rica musaid bir kambiyo fiati tesbit etmistir. 
Ben buna dair serdi kelam ederken 50k muhte-
rem Finans bakani teklifimin managiz oldugunu 
bu kursuyu mualladan soylediler ve gazeteler 
de bunu nesretti. Croruyorum ki, bir yeni tekli-
fim Heyeti Oelileye arzedilirken, ieklifi vakia 
tetkik edilmeden derhal guriituliiy^r ve derhal 
tenkid ediliyor. Bazi sevgili arkadislarrmda da 
asabiyet tesirleri goruyorum. Kanibiyo mesele-
lerinde de sui tefehhiim olunuyor. Ben her ne 
mesele olursa olsun bir teklif yaparken, bir esa-
sa istinaden serdederim ve teklifimin etiid edil-
mesini rica ederim. Binaenaleyh, ejtiid yapilma-
dan, miitalealarimi derhal gurutmek dogru ol-
muyor. Ben ne keramet ve ne de| kehanet sa-
hibiyim. Ben, elli senelik bir tecriibesi olan aciz 
bir arkadasmizrm ve kalbimde srrfi yurd sevda-
si vardir. Faaliyeti ile, zekasi i|le bir iin ka-
zanmis olan Iktisad vekaletinden, jjok rica ede
rim, turist teskilatma layiki veghile ehemmiyet 
versinler ve isi yiirutstinler. Kampiyo mesele-
sile is bitmez. Etrafli teskilat yapmali, diger bir 
gok memleketler gibi. 

Son defa olarak anlasilsm ki, ben paramizm 
istikrarma dokunulsun demiyorum. Ben srrf, 
turistlere mahsus olmak iizere lel^lerine kttQiik 
bir farkla geklerini mubayaa edelijm, diyorum. 

Dr. OSMAN §EVKt ULUDAG (Konya) — 
Arkadasmi, Tiirker Turizim cemiyetine verilen 
paranm az oldugunu soylediler. Bilhassa rakam 
uzerinde bunu az gormiiyorum. Turizm isleri 
biitiin diinyada biiyiik ehemmiyetle telakki olun-
mu§, hatta bu yiizden kendi biitgelerini doldu-

ran, muvazenelerini diizelten t>azi Hiikumetier 
bile olmustur. Yalniz bu is boyle basit bir go-
riisle hallolunacak bir is degildir. Otelciligin, 
otomobilciligin inMsaf 1 bunun uzerinde miiessir-
dir, Bunun dahilindedir. Iktisad vekaletinin 
bu is,le yakmdan alakadar oldugunu pek ala bi-
liyorum. Esasen Tiirkofiste tesekkul eden bir 
komisyona bir aza srfatile istirak etmistim. 
Onlarm endiselerini yakmdan gordiim, 0 esnada 
turizme verilen tahsisatm tehlikede oldugunu 
gordiim. Bu giin ayni tahsisatm tekrar kondugu-
nii gordiim. Ben 12 senedir Istanbuldaki Turing 
kuliip azasryrm. Hakikaten tahsisatm ve bu-
nunla da tesekkiiliin kapanmak tehlikesine dus-
tiigiinu goriiyordum. Fakat bugiin turizm tes,-
kilatmm esMsi gibi yasamasmm kabil olacagi 
anlasdiyor. Bundan dolayi tesekkiir ederim. 
§imdilik bu paranm kaii oldugunu soyliyorum. 

IKTISAD V. CELAL BAYAR (Izmir) — 
Turizm meselesi hakikaten 50k muhim bir mesele-
dir. 

Memleketin heyeti umumiyesine §amil bir 
tedbir almak suretile ancak bunda muvaffak 
olunabilir. Biz bunu birinci hatve olarak dii§iin-
diik ve biitiin vekaletlerin miitaleasini alarak 
bir kanun layihasi hazirlayalim dedik. Komis-
yon halinde toplandik. Komisyon mesaisini it-
mam etti. Kanun projesi miisvedde halinden 
giktiktan sonra Meclisi Aliye arzedecegiz. Fakat 
turist denildigi zaman turistin arkasmda gizle-
nen ifade suretile hayalden bahsetmege imkan 
yoktur. Sihirbaz degnegile bunun hallolunmasi-
na imkan yoktur. Biz diger memleketler gibi 
§ali§arak, memlekete turist celbetmege ve onlar-
dan intifa etmege gali§acagiz. Bunun olciisii 
nedir, mikyasi nedir? Onu netice gosterecektir. 
Bendeniz bunda mubalaga ve yaldiz da gormii
yorum. 

Kambiyo meselesinden bahsettiler. Eger va-
ziyet musaid olsaydi, Maliye vekili arkada§imiz-
dan izahat alarak kendilerine bu vadide malu-
mat arzetmek iserdim. Kambiyo meselesinde da-
ha ziyade Maliye vekili arkadasim mesul olduk-
lari igin son izahatlarile cevab verdiler. Fakat 

j ben de bilahare Iktisad enciimeninde veyahut 
1 Heyeti Umumiyede dostumuzla mii§erref du

rum. 
ISMAIL KEMAL ALPSAR (gorum) — Ar-

! kada§im Tiirker ikide bir kambiyo meselesin-
; den bahsediyor. 

BASKAN — Kambiyo uzerinde miinaka§a 
agamayiz. Sozleriniz yalniz fasla inhisar etmeli-
dir. 

ISMAiL KEMAL ALPSAR ( Devamla ) — 
Hayati Devlet, hayati be§er gibi degildir. Ha-
yati Devlette ebedi diisiinmek lazimdir. Para
nm kiymetini indirmek acaba Tiirkiyenin men-
faati iktizasmdan midir? 

Bu giin dolar iniyor, tngilizler, tngiliz lira-
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smi indiriyorlar. Onlann stok paralari vardir. 
Istedikleri noktaya indirirler, istedikleri nokta-
da durdururlar. Biz indirecek olursak panik 
baslar. Durduramayiz. Bu giin Ismet inoniinun 
muvaffakiyetini temin eden parayi tutmasidir. 
Ikide bir bu para meselesini mevzubahs etmesin 
(Giilusineler). 

BASKAN — Ba§ka soz isteyen yoktur. Fas-
li kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
mistir. 

F. Lira 
754 Tamirat masrafi 960 

BALKAN — Kabul edilmistir. 
755 Olgiiler kanununun tatbiki umu-

mi masraflari 110 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

756 788 numarali kanunun tatbiki 
masrafi 13 360 
BALKAN — Kabul edilmistir, 

757 Cteqen yil borclari 6 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

758 Eski yillar borglan ' 7 900 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

759 2261 numarali kanunun 4 ncii 
maddesi mucibince giimriik res-
minden ve muamele vergisin-
den muaf olan maddeler riisu-
mu karsiligi 1 440 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

760 Memurlar maasi 178 644 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

761 Merkez mustahdemleri iicreti 27 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

762 Vilayetler miistahdemleri iicreti 76 620 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

763 Muvakkat tazminat 6 168 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

764 2233 numarali kanun mucibin
ce askerlik dersleri muallimle-
rine verilecek iicret 528 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

765 Geceleri vazife goren liman me-
murlanna verilecek iicret 1 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

766 Vilayetler mefrusat ve demir-
basi 2 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

767 Vilayetler levazimi 5 800 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

768 Vilayetler miiteferrikasi 2 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

769 Vilayetler miitenevvi masraf
lari 8 480 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

F. Lira 
770 Vilayetler memurlan harcirahi 2 000 

BALKAN — Kabul edilmistir. 
771 Vilayetler resmi telefon tesis 

ve miikaleme masrafi 1 150 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

772 Vilayetler iicretli muhabere ve 
miikaleme bedeli 1 500 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

773 Ecnebi miitehassislar ve tercii-
manlari 1 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

774 Yuksek deniz ticaret mektebi 90 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

BtfTQE ENCttMENt RElS VEKLLt MU-
KERREM UNSAL (Isparta) — Ikinci maddesi 
38 000 lira olmak iizere faslm yekunu 88 000 
olacaktir. 

BALKAN — Tahih ettik. Kabul edilmistir, 
F. Lira 

775 Liman ve sahil hizmetleri 13 680 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

776 Liman idareleri nakil vasrtalari 
masraflari 30 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

777 Deniz ticareti mustesarlig-i umu-
mi masraflari 17 680 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 

778 2248 numarali kanunun 11 nci 
maddesi mucibince Devlet re-
isine aid deniz vasitalarile ki-
lavuzluk ve romorkorciiliik is-
leri igin yapilacak masraflar 265 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

779 Liman idareleri tamir masrafi 1 105 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

780 788 numarali kanunun tatbiki 
masrafi 1 190 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

781 Gegen yil borglan 1 000 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 

782 Eski yillar borglari ' 3 044 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 

783 2818 numarali kanunun 5 ve 6 
nci maddeleri mucibince bir se-
ne iginde muameleleri ikmal 
edilmek icab eden krom ma-
denleri ve Eregli havzasi ko-
miir ocaklan igin tazminat 60 000 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 

On dakika teneffiis. 

Kapanma saati : 17 



I K I N C I CELSE 
Acilma saati : 17,10 

B&§KAN — Refet Canitez 

KATIPLER : Na§id Ulug (Kiitahya), Ali Zirh (goruh) 

BALKAN — Celse acilmi§tir. Ziraat veka-
leti butcesinin miizakeresine ba§liyoruz. 

(J - Zirmtt vekaleti biitqesi. 

BALKAN — Soz isteyen var mi? 
RU§ENl BARKIN (Samsun) — Saym ar-

kada§lar, degerli Ziraat vekilimizin bir iki 
nokta iizerinde nazari dikkatlerini celbetmek 
igin kiirsiiye geldim. Yiiksek ziraat enstitiisii-
nii mevzubahs edecegim. Bu miiessjese cidden 
yiiksek ve 90k miitekamil olmakla beraber 
giinden giine daha fazla tekamiil etmektedir. 
Bu miiesseseyi gorenler, ben de beifaber, cok 
miiftehir oluyor, iyi intibalarla ayrdiyor. Do-
kiilen para ile miitenasib biiyiik isjer meyda-
na gelmi§ ve geliyor. Fakat bu 50k yii|ksek miies-
sesenin istihdaf ettigi gayeyi, takriben bil-
mekle beraber, daha vazih olarak bgrenmek 
istiyorum. Bu hususta malumat verilirse min-
nettar kalirim. 

Memleketimizin muhtac oldugu en biiyiik 
derdi halledecek, yiiksek bir randpnan vere-
cektir. Biitiin mahsulati terbiye edecek, lii-
zumlu olanlan artiracak, bozuklarpii temizle-
yecektir. Hayvanatm cinsini islah ^decek, da
ha iyi cins hayvanlar yeti§tirecektir. Merinos 
koyunlan buna misaldir. Netice ulusumuzun 
ekseriyetini te§kil eden koyliiyii yflksek refa-
ha kavu§turacak ve memlekete sfervet vere-
cektir. Bende oyle bir kanaat var. | Tabii ken-
dileri daha 50k teminat verirler. §u halde 
burada yeti§en elemanlar yiiksek b|r istikbale 
ve biiyiik bir i§e kavu§mak iizere yejti§tiriliyor. 
Iki sene ewel, ifittigime gore, 12| ki§i yetis-
tirilmi§, gecen sene 18 ve bu sene[de 45 kisi 
yeti§tirilmi§tir. Yiiksek bilgi miiesieselerimiz. 
de okuyan genclerimiz, daha 0 miiesseseye 
girmeden ewel elbette bir ideal besleyerek 
oraya kapagi atmis ve girer girmez profesor-
lerin dersine, miiessesenin verdigi j§iga yapi§-
mis ve onu harzican edinmistir. Q halde 0 
miiessesenin bir disiplini var ve t^raya giren 
talebe oraya baglanmak lazimdrr. l§ittigime 
gore buradaki talebe heniiz bagtynmami§tir. 
§imdiye kadar te§kilat yapilmadigji i§in yeti-
§enler esasli bir vazifeye konamarjii§tir. On-
larm bir kismi askerdedir, bir kismi da semi-

ner diye bir vazifede tavzif ediliyor. Fakat 
talebe arasmda bir dedikodu, endi§e var: Biz 
ne olacagrz? Bundan dolayi talebe biraz da 
ba§ka yerlere goziinii dikmi§. Mesela eskiden 
smif gecemeyen veyahud mektepten gikanlan 
talebe mektebin masrafmi odemege mecbur 
degildi. Bunu bazi talebe sebeb ittihaz ede-
rek aman, daha iyi bir fakulteye kapagi ata-
yim diye miiesseseden kasten cikmistir. Bun-
dan dolayi ba§ka fakiiltelere giren talebeler 
gorulmu§tiir. Bu haktan mahrum edilen tale-
benin bir kismi ayni zamanda Hukuk fakiil-
tesine devam etmege baslamislar. Yani hem 
enstitiiniin malidir, hem de hukuka devam edi-

•yor. Hatta gegenlerde Baytar mektebinden bir 
talebe hem hukuktan, hem de baytardan diplo
ma almi§. 

Demek oluyor ki iki yiiksek tahsili ayni 
zamanda takip ediyor. 0 halde bu talebeler 
piskin ve saglam olarak yetisemiyorlar. Bazilan 
da Avrupaya gitmek iqin agilan imtihanlara, 
belki girer de kazanirim iimidile, giriyorlar. 
Bu suretle gecen sene biriinci smrftan Raif 
isminde bir talebe maden imtihanmda kazan-
mis, Fransaya gitmistir. Biitiin bunlar olur-
ken mektebin haberi yoktur. Eger olsaydi 
bittabi talebesini brrakmazdi. Qiinkii bu oranm 
mail idi, ora icin yetisiyordu. Sonra bu mekteb 
ilk mezuinlarmi verirken onlara 90 lira ka
dar bir ucret vermislerdir, halbuki bunlarm 
ellerine ancak 60 lira gegmistir. Gecen sene 
de 50 lira ucret vermisler sonra eski Ziraat 
mektebinde yatacaksmiz diyerek ona mukabil 
kendilerinden 15 lirasi tekrar almmis ve elle
rine 27 bucuk lira gegmistir. Bu ise talebenin 
ruhu iizerinde fena tesirier yapryor. Biz, bura-
ya bu kadar fedakarlik yapryoruz. Bu sene de 
1 150 000 lira kadar para verdik. Bu talebeyi 
disiplin altma alarak, kendi meslegiine asik ola
rak biitiin kuvayi dimagiyesile oraya baglan-
masi en biiyiik istegimizdir. Bunu degerli Ba-
kanrmizdan istemek zannederim hakkrmizdir 
ve kendisinin de bunu esirgemeyeceginden emi-
nim. Bifnaenaleyh bu yiiksek miiessese ne va-
kit randnnan vermege baslryacak? Tarn randi-
mani kag sene sonra alacaklar? Oraya giren 
talebenin nasil ve ne suretle mesleklerine 
baglanacagmi, onlarm istikbali neye tevec-
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ciih ettigini, ne ile tatmin edileceklerini lutfen 
izah buyururlarsa kendilerine 50k tesekkiir 
edecegim. 

BEStM ATALAY (Kiitahya) — Aramizda 
her gun gegen bir sbz var. Yurdumuz gift^i 
memleketidir, ziraat memleketidir. Hakika-
ten byledir. Bu gun niifus istatistiklerine 
bakryorum, 17 milyon - kesrini birakryorum -
10 milyonu giftgidir. 17 milyon igerisinde 10 
milyonu giftigilikle ugrasrrsa 0 memleketin giftgi 
memleketi oldugunu soylemek en dogru bir sbz 
olur. Bir de istatistiklere yilne bakryorum. Go-
ruyorum ki memlekette bir milyon kiisur bin 
kara saban, 200 000 pulluk vardir. §u hesaba 
gore 10 kisiye bir kara saban dusiiyor demek-
tir. Bu 50k azdrr. J-Ju halde yapilacak is nedir? 
10 adam bir kara sabanm basmda doniiyor. 
Bu korumaz, idare etmez. Bu verimsiz top-
rakta, yagmurlan diizgiin olmayan memlekette 
bir kara saban 10 kisiyi gegindiremez Sizi 
uzun hesaplarla mesgul etmek istemem. Bu-
nun verecegi verim meydandadir. Ne yapalrm 
su halde ben size bir gare bulaymi. Memleke
tin kazanci bu 10 milyon kara sabana dayani-
yormus. 

§u halde bunu 20 milyon yapalim. Arka-
daslarim bana demesinler ki, yine davul zurna 
istiyor ve benim davul zurna istegime bunu ben-
zetmesinler. Hayir, ben kara saban istiyorum. 
Tekrar ediyorum ve bunu bilerek soyliiyorum. 
Bir gun bunu verecegiz, vermek mecburiyetin-
de kalacagiz. 

Bir vakitler makine getirttik. Geldi, gitti, 
ne oldu, kirildi, sakatlandi. Borcu kaldi boy-
numuza. 

Pulluk dagitalrm, daha iyi. Dagrtalim. Fakat 
paran elinde var mi? farzedelim dagrttik; ke-
ciye donmiis olan cift hayvanatimiz pullugu 
cekemez. Kinldrgi zaman, kara sabancilar onu 
tamir edemez. Bir <jok tesviklere ragmen pullu-
gun 200 bini gecmemesinin sebebi de budur. §u 
halde bes kisiye bir kara saban vermek lazim-
dir ki, bu giinkii vaziyetimizi bir misli artrr-
mis olalim. 

Size bir istatistik daha arzedeyim. 1928 se-
nesinden 1934 senesine kadar hektar itibarile 
ekilisin artmasi ancak 100 bin hektardir. Alti 
senede 100 bin hektar artmis. Bu azdir. Bu 
sekle bakacak olursak, gall dikecegim, yoldan 
pamuk kervani gegecek, pamuklar galiya taki-
lacak, onlari toplayrp egirip biikecegiz ve bor
cu odeyecegiz. Enstitii yapacagiz, tohum istas-
yonlari yapacagiz. Yap bunlari, bunlar da la-
zimdir. Fakat bunlardan verim almmasi qok 
uzak senelere aittir. Bu gun gabucak yapaca-
gm is budur senin!. Her hangi bir ameleyi, bi-
zim amelemiz koyludiir, giinkii, ne geziyorsun 
burada? demeli, odacilik igin her birinize Mm 
bilir kag Msi miiracaat etmistir ve etmektedir. 

Tarlan var mi, giftin var mi? diye sormali. Bu 
adamm neye ihtiyaci var? Kara sabana ihtiyaci 
var, mademki bu gun bir milyondur isleyen ka
ra saban ve karnimizi doyuran da budur. buna 
sen hor bakma. Bir miiddet daha mecburi ola-
rak isleyecektir. Bunun igin bir hesab yaptim. 
Bu sene 100 000 kara saban alsak, tanesi 80 ku-
rus, en fazla bir liradrr. Buna verecegimiz 
para 100 000 liradir. 

Qift hayvanlarmi gecen sene kuraklik zama-
nmda, surada burada, hatta gbziimle gordiim, 
Mamak koyiine basi bos brrakivermislerdi. Ih-
tiyarlamis hayvan, eti yenmez ki kessinler. Bu 
da vaki oldu, bir cok yerlerde 3 kurusa sign* eti 
satildi. Boyle katliamlar da oldu. Bunlardan 
alalim, koyliiye dagrtalim - Kara saban ve gift 
hayvanati igin senede 4 milyon lira, 4 milyon 
da tohumluk igin, bir milyon da orak ve saire 
igin, hepsi 9 milyon lira eder. Bu parayi vere-
ceksin. On sene sonra bes kisiye bir kara sa
ban vermis olacaksm ve memleketin istihsali 
bir misli artacak. Bu sbylediklerim rakama isti-
nad ettigi igin ne hayaldir, ne sudur, ne budur, 
srrf hakikattir . Yapilacak is birinci olarak bu
dur. 

Ikincisi; koyun meselesidir. Arkadaslar, de-
mincek sbyledim; bir gok yerler vardir ki, me-
sela orta Anadolu, toprak, orada oturanlarm bir 
kismmi besleyemez. Burada koyunculugu tes-
vik edelim. Bir istatistikte gordiim. 

Arnavutlukta 3 milyon koyun var. Avus-
turalyada 25 sene evvel gbrdiigiim bir istatistikte 
95 milyon koyun varmis. Onun iklimi de bi-
zim iklimimize benziyormus. Yani corak olan 
mintakalarda 95 milyon koyun yetistirmis. Bi-
zim giftgimizi korumak igin ilk yapilacak is, ev-
vela kara saban, sonra tohum, daha sonra da 
koyunculugu himaye etmektir. Koyun gok mu-
barek bir hayvandir. Etile, siitile, yiinile elha-
sil bin bir seyile faydalidir. Bakmiz gegen se
ne Cumhuriyet Hiikumetimizin yaptigi tenzilat 
yiiziinden koyunlarm iki milyon kadar arttigmi 
goriiyoruz. Yine istatistiklere bakacak olursak 
koyun dbrt sene iginde on bir milyondan on mil-
yona inmistir. Tiftik 400 bine, kara kegi 800 
bine inmistir. Fakat sayim vergisinden on ku-
rus bagislayinca bir senede derhal iki milyon 
yiikseldi. 

§u iki seyi yaparsaniz koyliiye karsi gok bii-
yiik iyilik etmis ve memleketin istihsalini arttir-
mis, issiz olanlara is bulmus olacagiz. Ziraat 
enstitiisiine gelince; ben bunun iizerinde sbz 
soylemek istemiyorum. Bilgiye hiirmet ederim, 
bilgi asikryim. Fakat biraz fazla gidiyor zanne-
derim. Hani. Neyse... (Devam sesleri) 

Ziraat vekaletinin gok iyi muvaffak oldugu 
bir sey var. tgimden gelen siikranlarla bunu 
tekrar ederim. Memlekette sign* bleti (Ne ses
leri), sigir bleti, yani vebayi bakari kalmamis-
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tir. Buyuk enstitii yapdipta 1 15Q 000 lirayi 
oraya defnedecegimize aklima sioyle Mr sey geli-
yor. Erzurumdan baslryorum. Bir przurumda, 
bir Sivasta. bir Ankarada. bir Aykimda. bir 
Edirnede ufak ziraat mektepleri acniak. Fakat 
karyola yok, gatal bigak yok (A sesjeri). Sonra 
oradan cikan gitmiyor koyiine, kibarlasryor. Bu-
raya koylii cocuklarmi getireceksin. Erik aga-
ci boyle asilanir, tirtil gelirse soyle fiskiye si-
kilir - Enstitiiden gelenler agaclari kurutuyor-
lar - bag soyle budanir, koyun boyle kirpilir 
deye her giin hayatmda lazim olani seyleri 6g-
retelim. Onlar bunu yaparlar. $alnamelere 
bakm, Hammere bakm. Ankarannj meyvesini 
ove ove bitiremiyor. Nerede o mejpve, hani o 
bag? Bitmis, kalmamis. Enstitiiye j bir kerre 
baslanmis. Hie olmazsa yan paras^ni buraya 
verin. Yan parasmi da bugday vej'gisinin - ki 
6 milyondur - Koyliiye verecegimiz |kara saban, 
tohum ve gift icin iic milyon lira ayirirsak 50k 
iyi olur. Koylii de ben vergi veriyprum amma 
onlar da bana kara saban veriyor, tohum veri-
yor diye teselli olur bizim de vergi! istemege 
yiiziimiiz olur. 

Bunu 50k gen<; ve galiskan Tarml bakanmm 
gayretinden beklerim. Bu is uzerinde etiid yap-
sm, gelecek seneye kadar ugrassm.| Bu sene 
yapsa daha iyi olur amma vakit dai. 

Bana kalirsa hakikat bbyledir. ifewela koy
liiye kara saban vermek koyunculu^u himaye 
etmek, mmtaka ziraat mektepleri $,§mak. 

Koylii hakkmda bir cok giizel kjanunlar ya-
pan ve tatbik mevkiine koyan aziz jCiimhuriyet 
Hiikumetinden bunu da beklerim. 

ZIRAAT VEKlLt MUHLlS ERkMEN (Kii-
tahya) — §imdi soz soyleyen artyadaslarrmm 
mutalealarma cevab vermeden ew^l biitge he-
yeti umumiyesinde soz alan Husnii! Kitapgi ar-
kadasimizm Ziraat vekaleti biitges^ iizerindeki 
bazi mutalealarma cevapla baslayacigim. 

Vekaletin bazi islerini iyi bir lisanla kayde-
den ve verilmis tahsisati yerinde bulan arkada-
srm bu tahsisatm daha faydali ve yerimli yer-
lere kullanilabilecegini isaret etmis j ve bilhassa 
idari ve teskilata aid kisimlara fazlajpara konul-
dugundan bahsetmis ormanlar iizerinde tevak-
kuf ederek bir cok noktalari tenkicjl ve sikayet 
etmistir. Orman mevzuu etrafmda TjTuksek Mec-
lise muhtelif vesilelerle maruzatt^, bulunmus-
tum. Takrar onlara avdet ve rticu | edecek de-
gilim. 

Yalniz kendilerinin tenkitlerinfc rakamlara 
istinaden cevab vermekle iktifa eqecegim. Bir 
kere §unu tebariiz ettirmek isterim [ki, biz kati-
yati alelitlak yasak etmis degiliz. Tfalniz alelrt-
lak katiyati bnlemek, zapti rapt aljtma almak 
istedik. Bu meyanda memleketin kejresteye olan 
ihtiyacmi tazyik etmemekte buyjik bir itina 
gosterdik. Misal alarak ve rakamljara istinad 

ederek maruzatta bulunacagim. 
1935 kanunusanisinden 1936 kanunusanisine 

kadar mukaveleye merbut ve ifletilmekte olan 
fabrikalarm isledigi kerestelerden gayri olarak 
muhtelif ihtiyaclar i§in vermi§ oldugumuz ke-
reste 150 000 metre mikabmi miitecavizdir. 1936 
kanunusanisinden §imdiye kadar vermis, oldu
gumuz miisaade ile cikanlmi§ olan kereste 
60 000 metre mikabmi gecmektedir. Bazi orman 
amanejman planlarmi ikmal ettik. Onumiizdeki 
sene zarfmda bu sene verdiklerimize ilave ola
rak daha 180 - 200 bin metre mikabi kereste 
verebilecegimizi hesab ediyoruz. Arkada§imizm 
orman islerinde isaret etmis oldugu diger bir cok 
noktalari kbkunden halledecek olan orman ka
nunu, Muhtelit enciimende miizakere edilmek-
tedir. Huzurunuzda §iikranla kaydederim ki 
geceli gunduzlii <jali§masi sayesinde enciimen bu 
kanunu hemen hemen bitirmek iizeredir. 5yle 
umuyorum ki bu kiymetli arkada§lanmm gay-
reti sayesinde tatil olmadan orman kanunu, ha-
kikaten memleketin ihtiyacma en elveri§li ola
rak gelmi§ olacaktir. 

Arkada§im tahsisatm ayrilmasi noktasmda 
durdular. Dediler ki, idarei hususiyelere ve te§-
kilata fazla para ayriliyor. 

Arkada§lar; ziraat isleri ve bu meyanda Zi
raat vekaletine dusen isler cok <je§itli ve mii-
himdir. Bu sene vekaletimize ayridan verilmis, 
olan tahsisat miktari, yine minnet ve §iikranla 
kaydederim ki, umumi biitcenin umumi tutan-
na nisbetle 50k miihim bir yekun tutmakla be-
raber biitiin o isleri basarmaga, yapmaga ve 
hatta bazilarma ba§lamaga kafi degildir. Bu 
tahsisatm memleketin bin bir ihtiyacmdan kesi-
lerek verildigini goz oniinde tutarak ve bunun 
mesuliyetini tamamile idrak ederek Ziraat veka-
letiniz tahsisati en verimli yerlere ayirmak hu-
susunda kiskanglikla itina gostermi§tir. Bu ve-
rilen tahsisat muvazene kesiminden sonra 
3 300 000 lira kadardir. Bu miktardan te§kilata 
aynlmi§ olan kisma ancak 200 000 lira verilmi§-
tir. tjzerlerine daha fazla verdigimiz i§leri go-
recek arkadaslanmiza bir az geni§lik vermek 
igin te§kilat kanununa ayirdigimiz bu parayi 
bilhassa Hiisnii Kitapgi arkada§im 50k gormez-
ler, zannederim. Kirtasiye, miiteferrika gibi ki
simlara ayirdigimiz kisimlar da biner, bin be§ 
yiizer lira gibi kiicuk serpintilerden ibarettir. 

iddia edebilir ve rakamlarla tesbit edebili-
rim ki i§in icab ettirdigi nisbette te§kilat ve 
idare fasillarma para aynlmami§, i§in lehi-
ne olmak iizere buralarda kiskang davranil-
mistir. Geriye kalan tahsisat, i§lere aynlirken 
bilgi ve elemanca kifayetimizi olciiniiz. 

Milli sanayiimizin istemi§ oldugu iptidai 
maddelerimizi en iyi bir surette yeti§tirmek 
ve sonra memlekete doviz getirebilecek, hari. 
ce sevkedilen ihracat mallarimizi kiymetlen-
dirmek ve goxaltmak ta hedefimiz olmugtur. 
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Bramn igindir ki bu tahsisat aynlirken aslan 
paymi merinos ve pamuga ayirdik. Iyi cins 
pamuk yeti§tirme programmm iiQiincu yilmi 
bitirmif oluyoruz. §unu huzurunuzda arzetmek-
le kivang duyuyorum ki, bu program tamami-
le tatbik edilmis ve hatta biraz iistiine dahi 
gikilmistrr. 

Ilk zamanlar fabrikalar kurulacagi vakit 
te memleketimizde iyi cins pamuk yetisir mi, 
yeti§mez mi diye endi§eli bir istihfam zihinle-
rini golgelendiriyordu. Artik bu endi^enin ye-
ri kalmamistir. tyi cins pamuk yeti§tirme me-
selesi, yalniz Ziraat vekaletinin gozile ve la-
boratuarlarmda, deneme tarlalarmda yapilan 
tecriibelerle degil <?iftcinin elinde, kbyliiniin 
tarlasmda halledilmistir, Bu pamuklardan alin-
mis, olan iyi neticeler Nazillide, Sakaryada ve 
Adana iiretme istasyonlarmda yetistirdigimiz 
pamuk tohumlarma kar§i biiyiik bir ragbet 
uyandirmi§tir. Diyebilirim ki halk adeta bun-
lari kapismistrr. Evvelce tiretilmis, ve memle-
kete iyi geldigi anlasilmis olan bu tohumlarm 
memlekette tamimi icin miieyyideler dii§iinu-
liir ve hatta bunun igin kanun almmi§ken cift-
ginin bizim ilk yil planimiz iginde olmayan 
mmtakalardan da tohum talebinde bulunma-
smi ve bizi sikistrrmasmi pamuk yetistirmek 
noktasmdan iimid verici oldugu icin tebariiz 
ettirmek isterim. Ege mintakasinda yaptigim 
son seyahatte . Beraber seyahat ettigimiz Rah-
mi arkadasim sahittir - otomobilimizi koyliiler 
durdurmu§ ve Nazillide yetistirilmis olan to-
humlardan istemislerdir ve demislerdir ki; bun-
lari sizin istediginiz gibi ekecegiz ve tamamen 
kontroluniizii kabul edecegiz. Bir taraftan is-
tasyonlarda yiiksek vasifli tohumlar yetistirip 
ve daha cok yiiksek vasifli tohumlar icin de-
nemeler yaparken, pamuk ziraatini tevsi et-
mek iqin memleketin 36 yerinde tecriibeler 
yapilirken bunlara ikinci bir plan daha ka-
tilmi§ oluyor. Basbakan, Ziraat vekaletine ilk 
merhale olarak §u emir ve direktifi verdi : 
Ilk plan olarak 500 000 balye. §efimin bu emir-
leri Yiiksek Meclisin muzaharet ve itimatla-
rile ilk seneler belki azar azar fakat sonrala-
n birden cogalmak iizere bes, yil iginde yerine 
getirilmis, olacaktir. Bana bu inani veren ve 
Yiiksek huzurunuzda Ziraat vekaletini belki 
biiyiik bir iddia hissini veren boyle bir taah-
hiid altma sokmak cesaretini veren kuwet, 
Turk ciftcisinin, Tiirk koyliisiiniin iyiyi gorii-
§u, sezis,i ve onu kavrayrp benimsemede gos-
terdigi her gun artan yiiksek kudrettir. Bu 
kudret sayesinde bu giinku vasati olan 150 -
160 bin balyanm, be§ sene gibi yakm bir za-
manda 500 bin balya gibi bir rakama cikabi-
leeegine benim imanim ve giivenim vardir. Bu 
imanla huzurunuzda, Ziraat vekaletini biiyiik 

bir taahhud altma sokmu§ oluyorum (Bravo 
sesleri). 

Merinos meselesinde de, yine milli sanayii-
mizin istemi§ oldugu iptidai maddeyi yeti§tir-
mek igin baslami§ oldugumuz yedi senelik 
programm ilk iki senelik devresini bitirmis, 
bulunuyoruz. Bu gun pamukta oldugu gibi 
bunda kati bir rakam size heniiz veremiyece-
gim. Fakat yapmi§ oldugumuz tecriibeler, 
bize o itimadi veriyor ki, bazi memleketlerde 
uzun seneler galigildigi halde yerle§ememi§ 
olan merinos kayununun memleketimizde yer-
legmesi bir zaman meselesidir (Bravo sesleri). 

Karacabeydeki merinos damizliklarmdan al-
digimiz neticeler yalniz bizi degil, koyun bes-
leyenleri dahi tatmin etmi§tir. Merinos dava-
si memleketimizde uzun bir davadir. Eti yen-
mez, siitii azdir, kafasi §una benziyor diyerek 
bir qok tenkitler yapildi ve bir gok giftlik ve 
sum sahipleri bunun aleyhinde bulundu. Yeni 
damizliklardan alinan kuzularm bilhassa §ok ge-
lisken ve turfanda olmasi ve yiiniiniin bilhassa 
digerlerile kabili kryas olmayacak derecede faz-
la olmasi 13 000 koyunun bizim koglara gekil-
mesi igin koylii ile mutabik kalmmasmi temin 
etmistir. Hk yil 36 ila 40 bin kilo yim vermek-
le baslayacak olan programnniz bes sene sonra 
iki milyon Mloya yakin merinos yapagisi vere-
cektir ki, bu da Bursada kurulmus olan kam-
garn f abrikasmm ihtiyacma tamamile tekabiil et-
mektedir. 

Baslarken demistim M, bir tahsisat ayirma 
bahsinde bize doviz getirecek ihrag mallarnni-
zm krymetini arttirmak ve onu fazlalas,tmna-
ga onem verilecektir. Bu hususta bilhassa mey-
vadan iimidimiz goktur. Hemen hemen mem
leketin her tarafmi miitehassislara gezdirdik. 
bu vadide yapacagnniz isleri en kiigiik teferrii-
atma kadar tesbit etmis bulunuyoruz. Bu vadi
de yapmis, oldugumuz planlarla iki koldan yti-
ruyecegiz. Birisi zaten ihrag edilmekte olan 
mallari hastaliktan kurtarmak, trniar bakimm-
da, asismda, toplanmasmda, ambalajmda, sev-
kindeki noksanlari tamamlayarak, diizelterek 
cinsini islah etmek ve daha kiymetli bir ihrag 
mail olarak elde edebilmek ve ayni zamanda yii-
riimege baslayacak olan ikinci planda da mem-
leketimizin muhtelif mmtakalarma en iyi gelen 
meyvalar igin fidanliklar yapmak ve bunlari ta-
mim etmek... 

Zeytin iizerinde de ayni §ekilde gali§magi 
diisiiniiyoruz. Gerek meyva, gerek zeytin hak-
kmda bu planlari tatbik ettigimiz vakit te tek 
cepheli olarak gidecek degiliz ve yalniz soyle-
mekle, anlatmakla kalacak; degil, yerine kadar 
giderek onlan yapacagiz, yaptiracagiz, koyluye 
benimsetecegiz. 

Ug sene ewel kurdugumuz seyyar zeytin 
bakrni teskilati hakikaten muvaffak olmus,tur. 
Seyahatimde bu arkada^lan gordiigiim vakit 
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buniarm galis^naiarmdan gok mem:iun oldum. 
Koyliiler bu arkadaslan ve bu arkaduslar koylii-
yii yakmdan tanimaktadirlar. Yalniz sbzle ve 
mahdud bir mmtakada kalmamak igia icap eden 
as,i meselesinin, deliceyi budamak ye asilamak 
meselesinde, biitiin kuvvetimizi muayyen bir sa-
hada teksif ederek, biitiin tedbirle:ri bir anda 
alacagiz. Tabir caizse bu yolda seforber olaca-
giz. 

Narenciye de iizeriiide tevakkuf ettigimiz 
bir mevzudur. Limon, portakal ve saireden 
te^ekkiil eden bu kismi, memlekelimiz igin 
iyi bir servet kaynagi olarak telaklri. ediyoruz. 
Bu meyanda limon iizerinde duracagiz. Ziraat 
vekili srfati ile, limoln ihtiyacrmjKi kismen 
harigten temin ememizi ben ^ahsen ayip te-
lakki ediyorum ve huzurunuzda ljiicap duyu-
yorum. Bundan bir an evvel kurtjulmak igin, 
memleketimizde az bir zaman sonia artik ha
rigten mustagWL olmak planmiiz d|ahilindedir. 
Qay mevzuunda da ayni seyi soyleyebilirim. tki, 
iig seneden beri gay igin almig oldugumuz ted-
birler, bu sene 500 000 fidan dagitrjiak suretile 
tatbikat sahasma gegmisj bulunuyorj Oyle limit 
ediyorum ki bundan iig, dort yil ponra huzu-
runuzda Ziraat vekaleti biitgesini ijniidafaa et-
mek serefini bulacak olan arkadas size, gay 
meselesinin balledildigini ve artik harigten 
gay geirmekten mustagni bulunuldu|gunu soyle-
yecektir. (Bravo sesleri). 

Arkadasfimiz idari fasillar ve teskilata ayril-
mis, olan paralarm silolara tahsis edil-
mesini soylediler. Silo bir mevzudip:. Tahsisati 
ayridrr. Bu gun 45 000 ton istiap hajcminde silo-
lar yapilmig bulunuyor. Programim|izin bidaye-
tinde 100 000 di. Fakat yine Basbalj:anm emri, 
direktifi uzerine bunu 200 000 tona ^ikaracagiz. 
Miicadele vaziyetinde; domuzun imhasma gok 
ehemmiyet verecegiz. tki iig senedejnberi miite-
zayit bir f aaliyetle domuz imhasi igin galismak-
tayiz. Bu yd bu galismayi tazif edecegiz. Bu 
sebe kismen gegen seneye nazaran daha mute-
dil gegmesi neticesi olarak oniimiizdeki yil tarla 
faresinin bizi fazla mesgul edecieginden en-
digeliyim. Onun igin biitgeye fazty para tef-
rik etmek mecburyetinde kaldik. 

Islah istasyonlarmdan bahsedecegim, arka-
daglarmu yormamak igiln kisa kes^cegim. 

Bu sene keten ve kendir istasycjnlari agaca-
giz, mevcud tohum islah istasyonlafrmi gogalta-
cagiz; sulu ziraat, yonca temizleme istasyonu 
agacagiz. 10 tane selektoriimuz var ^.fyon ve Es-
kis^hir mmtakasmda §alismaktadir.| Bunun fay-
dasmi ve verimli neticelerini gorjdiik bunia
rm miktarmi 30 a iblag etmek istijyoruz. Bu 
suretle Trakyada ve Orta Anadpluda bu isi 
cezri bir surette halletmek istiyoruz, 

Biitgedeki tahsisatmiizm miihim |bir kismi da 
hayvan i§lerine ayrdmaktadir. Hayvannoktasm-
daki durumumuz, bizi oviindiirucu yaziyette de-

gildir. At miktari gerek memleketin miidafaasi 
ve gerek giftgilik i§leri noktasmdan gok azdir. 
Sigirlanmiz hakikaten feua vasiftadir. Islahi 
epeyce bir paraya ve bir az da zamana ihtiyag 
gbstermektedir. Onun igin tahsisatm muhim bir 
kismmi bu iglere ayirdik. tJzerinde ehemmiyetle 
duracagiz. 

Hayvanatimizm vaziyeti boyle olmakla be-
raber Ciimhuriyet devrinde hayvanatimizm ge
rek miktar ve gerek vasiflarmm duzelmesi yolun-
da biiyiik bir ilerleme oldugunu da ilave etmek 
icab eder. Istiklal miicadelesi esnasmda ve onu 
miiteakip zamanlarda tktisad vekaletinde fen 
mugavirligi yaparken hatirlarim, ancak 15 aygi-
rimiz vardi. Bunu da dagitamazdik, vilayetler 
istemezdi. Fakat bu giin idarei hususiyelerle 
beraber elimizde 500 aygir vardrr. Suni sifad da 
buna yardim etmektedir. Oyle oldugu halde ye-
tigtiremiyoruz; vilayetler miitemadiyen az ay
gir ayrilmasmdan gikayet etmektedirler. Ciim
huriyet devrinde hayvancilik noktasmdan iler-
leyisi gbstermek igin isaret ettim, daha katedi-
lecek gok yolumuz vardir. Bilhassa bunun iize
rinde tevakkuf etmek icab ediyor. 

Arkada§lar Ziraat enstitiisiine isaret etti-
ler. Bunun iizerinde ben de fazla tevakkuf ede-
cek degilim. Ziraat enstitiisii pek yakmimizda-
dir. Gegen seneki butgenin miizakeresi esnasm
da da rica etmigtim, arkadaglar ne zaman em-
rederlerse yapilmig olan geyleri filiyat sahasm-
da da gostermekle biiyiik bir zevk ve biiyuk bir 
krvanc duyacagim. Arkadagmi Bugeni dedi ki, 
buraya girmig olanlar istikballerini gayri mu-
ayyen goriiyorlar; oraya girenleri mektebe bag-
li gormuyorum. 

Ben bunun aksini gormekteyim. Bilhassa ta-
lebenin enstitiiye baghligmi, ilme kargi baglili-
gmi devam ve galigkanligmi huzurunuzda tek-
rar etmek benim igin zevkli bir vazifedir. Bu, 
her sene oraya vaki olan muracaatlerin artma-
sile de anlagdir. Biz talebe kadrosunu 350 ola
rak tesbit ettik, bu giin 580 mevcud vardir. Ge
gen sene 130 talebe almakligimiz lazim geldigi 
halde miiracaat edenler 350 yi miitecavizdir. 

Enstitiinun bir kanunu vardir. O kanunda 
buradan iyi derecede gikmig olanlar igin biiyiik 
istikbal vadedilmektedir. Sonra hakikaten mii-
tehassis olarak yetigmig olan arkadaglarm islah 
ve diger ecriibe istasyonlarmda ve diger miiesse-
satta kendilerini miimkiin oldugu kadar terfih 
edecek vaziyetler bulunmaktadir. Mektebe gir
mig ve ayrdmig olanlan bilmiyorum. Fakat bu, 
her mektepte olabilir. lutfedeceginiz tahsisatla 
tegkilatimizi tevsi ve miismir iglere girdikge 
kendilerinin istikbali fill olmak iizere hazirlan-
mig olacagi igindir ki bu giin mektebe bagli olan 
talebe yarm daha iyi baglanacaktir. 

Besim Atalay arkadagimm sozlerine cevab 
vermek igin uzun bir bahis agmak icab edecek-
tir. Yalniz kendileri dediler ki, bu meseleyi tet-
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kik edip oniimuzdeki seiieye hazirlansmlar. 

Biz, kurakliktan korunmak ve orta Anado-
lu ziraatinin yiikselmesi igin gali§tik, bir plan 
yaptik. Bu plan belki bazi kanuni mueyyidele-
rin istihsali igin huzurunuza gelecektir. 0 za-
man kendilerinin agmi§ oldugu bu mevzu kendi-
liginden ortaya gikacaktir. Yalniz sunu soyliye-
yim ki bu planm esasi kendilerinin sbyledikleri-
nin tamamile aksinedir. 0 zaman bunlari ra-
kamlarla ve delillerle ispat edecegim. Benim 
igin orta Anadolunun yiikselmesi ve koyliiniin 
ilerlemesi bir gayedir. Bu hususta en biiyiik 
gayretimi sarfedecegim (Alki§lar). 

SIRRItCOZ (Yozgad)— Sayin Ziraat vekilini 
hiirmetle dinledik. Hayvanatin pamuk mahsulii-
niin islam yolunda attiklari adimin eserlerini gor-
mekle iftihar ediyoruz. Yalniz pamuk mintaka-
sinin tayini igin bir kanun yapmi§tik. Bu min-
taka Adana havalisi, Denizli sahasi ile bir kag 
mahdud yerlerdir. Biliyorsunuz ki, merkezi 
Anadolu vilayetleri, mahsul itibarile gok mah-
duttur. Bugday, arpa. Bundan sonra da hayvan-
cilik vardir. Bugday, arpa mahsulii fazla olur, 
para etmez, az olur, kendine yetmez. 0 halde 
burada en ziyade ehemmiyet verilecek kisim, 
hayvanciliktir. 

Pamuga gelince; izzettin istasyonundan 
Kayseriye kadar uzunan Delice vadisi, pamuk 
ziraatine gok musaittir. Vaktile burada pamuk 
ekildigini bizzat ben gordiim. Gegenlerde arka-
da§im Sungurla gezerken Adanada giftlik sahi-
bi olan bir zatla bu sahadan gegiyorduk. Delice 
ovasmda arkada§imiz dediki: Benimle te§riki 
mesai edecek kimse olsa bu Sekili sahasinda bir 

pamuk ziraati yapar ve f abrika kurarim, dedi. Her 
halde kendisine arkada§ olacak sermaye ve kim-
seyi bulamadi. Binaenaleyh ben temenni ediyo-
rum, vekil, bu sahayi da pamuk sahasina ithal 
etsin. Bunu evvelce de kendilerinden rica etmis, 
ve muvafakatlerini almi§tim. Bu yapilirsa bu-
rasi Kayseri fabrikasmin hinterlandi olacaktir. 
Hem halk istifade edecek, hem de fabrika da-
ha yakin yerden pamuk alacak. 

Hayvan meselesine gelince: Yerkoy civann-
da bir giftlik Ziraat vekaletine tahsis edilmi§ti. 

Bu giftlikte vekalet tay deposu ve inek-
hane yapacaklardi. Hatta Genel kurmay bas 
kanligi da burada tay deposunun yapilmasini 
kendilerine tavsiye etmislerdir. Bu giftlik, iig 
seneden beri muattal kaldi. mahalli Hiiku-
meti, Ziraat vekaletine intikal etti diye alaka-
dar olmryor. Qayir kurudu, kapianm elinde 
kaldi. Vekalet te heniiz oraya vaziyed etme-
digi igin o da layikile alakadar olmadi. Bende-
niz riea ediyorum. Esasen kafi miktarda tahsi-
sat ta kondu. Bu sene giftlikte vekalet ilk te-
sisati yapmaga baslasm. Bu suretle o muhitin 
gerek sigiri ve gerek hayvancilig iizerinde bii
yiik bir adim atilmis. olsun. 

Meyvaciliga gelince: Bu giftlik, §imendifer 
giizergahmda oldugu igin istasyona iig geyrek 
mesafede bulundugu igin burada giizel bir mey-
va fidanligi da tesis edilebilir. 

Fidanlik meselesine gelince: Bendeniz, Ve-
kaletin ihdas ettigi fidanliklarda fidanlarm 
yiiksek fiyatla satilmasmin aleyhindeyim. Ge-
gen sene cemiyet igin meccanen uzum fidani 
aldik. Tekrar miiracaatimizda, beher fidanm 
maliyeti 4 kurustur, parayi gonderirseniz alirsi-
niz; dediler. Tabii biz de almadik. 

Eski Ziraat mektebinin evvelce bir fidanligi 
vardi - Enstiituniin degil - sermayei miite 
davile ile islerdi. Cemiyetimiz fidanligi igin bun-
lardan kavak almak istedi . Azami 100, asgarl 
30 kurustur dediler. Tabii almadik. Boyle ser
mayei mutedavile ile gali§an fidanliklar, fi
dani yiiksek fiyatla yetistiripte halka pahali 
vermek suretile fidan yetistirilemez. 

Satilamayan fidan haseplenip fidanlik hassa-
smi kaybediyor, odun oluyor. Fidani, muhak-
kak resmi miiessesede yetistirmektense halki 
tesvik etmek daha dogrudur. Mesela, su su fi-
danlan yetistirenlere mukafat vermek kaydi 
konursa halk daha ziyade buna ragbet eder ve 
bu suretle fazla fidancilik ihdas edilmis olur. 

Sonra silolardan bahsettiler. Ankara istas-
yonunda ve buraya yakm istasyonlarda bir kag 
ambar vardir. Bir gok yerlere silo da yapila-
caktir. Fakat bendenizce yalniz silo yapilmasi 
kafi degildir. Ankara - Kayseri hattile yolcu-
luk eden arkadaslar bilirler, Sekili, Yerkoy, §e-
faatli istasyonlarmdan pek gok bugday sevke-
dilir. Buralarda biiyiik mikyasta ambarlar ol-
madigi igin gelen bugdaylar di§anda kalir, ya-
a-an yagmurlar bugdayin igine girer, daire gevi-
rirler, iist tarafmi alirlar, tekrar yagmur ya-
gar tekrar islanrr. Bu gibi fazla sevkiyati olan 
istasyonlara silodan ziyade gok miktarad bug-
day alacak ambarlar yapmalidir. Silolar kafi de
gildir. Halk bunu istiyor ve gok siddetle goz-
ltiyor. 

Sign* islahi hakkmdada hatirima soyle bir 
fikir geldi: Her kazada sigrr islah ahiri diye 
bir ahir tesis etmek ve burada kazanm cesame-
tine gore damizlik bugalar bulundurmak. Bu 
ahirlar iizerine bir memur, bir de bakici koysun-
lar. Esasen idarei hususiyenin sayim hissesi 
vardir, bundan da bir miktar ayirmak suretile 
masrafmi temin etmek ve ilk hamlede kafidir, 
Yalniz bogalan vekalet verir, her sene zaman 
geldikge o bogalar koylere dagitilir. Kis gel-
digi vakit her koylii kendi koyiine gelen boga-
nm arpasmi, bugdaymi seve seve verir. Bunlar 
ambarlarda toplanir, bogalar teslim almir. Vi
layet baytari da zamanmda dolasarak bunlarm 
sihhi vaziyetlerini tetkik eder. Yoksa boga al-
manm ahaliye birakilmasinm mahzurunu gor-
duk. Sekili vadisinin pamuk sahasma ithalile 
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temenni ederim. 

§UKRtt GttLEZ (Bolu) — Bendeniz simdi 
ormanlar hakkmda uzun soylemiyecegim. Onii-
miizde miizakere edilmekte olan bir kanun pro-
jesi oldugundan bahsederek, ormanlar hakkm
da vaki olan suallere karsi bir senet olarak sa-
ym Vekilin bunu kullanacagmi biliyorum. Bun-
lar hakkmda bir sey soylemenin manasiz oldu
gunu anladim. Yalniz vuku bulan bir frrtma 
da orman muhitinde yikilmis, devrihjiis ve mik-
tari 150 bin metre mikabmi miitecaviz bir agag 
yigmi vardir. Bu agaglar bu sene sicaklar gel-
mezden ewel bu bapta ne gibi bir yeni tedbir 
dusiinmusler ve ne vapmak istiyorlar. Ogren-
mek isterim. 

Vekil simdi huzuru alinizde ormanlardan 
150-200 bin metre mikabi kereste verildigini 
soylediler. Hakikaten bu miktar kereste veril-
mistir. Amma travers, maden siitunu gibi hal-
kin ihtiyaci ile alakadar olmayan seylere. Mem-
leketin miihtac oldugu bina kerestesi, yapi 
kerestesi yumurta sandigi gibi ihracat mallari-
mizm sevkine vesile olan kisimlar bile verilme-
mistir. Hatta tktisad vekili muhteremi Celal 
Bay arm agzmdan isittim. Bu yolda kereste ima-
line miisaade edilmemekte israr edilirse iiziim, 
incir kutulari igin harigten getirmege mecbur 
olacagim, demislerdir. Celal Bayarm bu beya-
natma ve kereste piyasasmm gayritabii olarak 
25 liradan 50 hatta 52 liraya firlamasma gore 
vekilin ifadesindeki tezadm nerede oldugunu 
anlamak istiyorum. 

REOEB PEKER (Kiitahya) — Arkadaslar, 
biitge miizakeresi bir hesab defterinin gozden 
gegirilmesi degildir. Bir Devletinl biitcesini 
milli meclis gbzti ile tetkik etmek demek, ulu-
sun medeni, ekonomik, siyasal, sosyal ve kultii-
rel bakrmlardan biittin durumunu gozden geqi-
rip, yeni girilecek yasama yilmda bu durumun 
nasil olacagmi ve nasil yukselecegini sagrya bag-
lamak demektir. Bu bakimdan, yeni yilm biit
cesini gozden geciren Biiyiik Modiste gecen mii-
zakerelerde soz soyleyen uye arkadaslarmim 
dikkati ve olgunlugu ile onlara, cevab veren ve
kil ve diger arkadaslarm ciddiJigi insana oviing 
ve iftihar verecek bir mahiyet arzediyor. Fa-
kat bu giizel galisma tarzi igir. de, yeni Tiirkiye-
nin yeni galisma yilma girerken takib ettigi 
yollarm esasmi teskil edecek olan butgenin g'6-
rusiilmesi esnasmda iizerinde durmaya degecek 
bir nokta oldu. Medeni bir gbrii^le akislerinin 
hazin olacagmi tahmin ettim. Bu eksik nokta-
yi aydmlatmagi kendime bore saydim. 

Bir arkadas, muhtelif bakanliklar biitcesinde 
soz soylediler. Kiiltiirde, ekonomide, baymdir-
hkta, tarmi biitgesinde, noktai nazarlarmi an-
latirken zararh seyler soyledi. Bu noktai nazar-
larm yekunu, on bu kadar yil Turkiyenin in- I 
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mazur gorunuz, duydugumu tarn ifade i§m soy-
liiyorum - yosun tutmus bir tas gibi bu ileri gi-
disin heyecanmi hig duymamis bir adamm ifa-
desidir. 

Bu sozler bizim bulundugumuz zamana nis-
betle pek gok geri sayilan zamanlan hatira 
getiren ve bizim neslimize, bizim vazife duy-
gulanmiza yaki§mayan fikirlerin birbirine ek-
lenip zincirlenmesinden ibarettir (Alki§lar). 
Bu sozlerim Biiyiik Millet Meclisinde siiku-
netle dinlenmis olmasi ve red ile inikas olmamis 
bulunmasi, Kamutaya hakim olan ustiinluk 
ve ilerilik ruhu igin miihim bir eksiklik olurdu. 

Ziraat enstitusiinden almiz, lokantadan tu-
tunuz otomobil, karyola, pulluga kadar yani 
hayat igin, ileri insanlik hayati igin lazim olan 
vasitalarm hepsinin aleyhinde bulundular. 

Arkada§lar, bu yanli§ sozler yalniz Kamu-
tayin degil vekilleri oldugumuz bizim yiice ulu-
sumuzun hayatina da hig uymaz. Turk ulusu 
buyiiktiir. Pek gok biiyiik vasiflan yanmda 
akliiselim sahibidir. iyiyi, yeniyi, faydaliyi 
anlar ve tercih eder. Turk koyliisii goriip an-
ladiktan sonra sapani pulluga tercih etmez. 

Muzik mevzubahs oldu : Ah o milli muzi-
kimiz diye meghul bir seyi tercih eder goriindu-
ler. Turk ruhunun heniiz tarn gizilip belirtil-
memi§ duygularma dayanarak 12 yil ewel 
§oyle sdylemi§tim, yapilmadigi igin §u kadar 
geg kaldik; dediler. Bir yanh§ anlama olur 
diyelim. Fakat bir taraftan da Ankaranm bi-
nalarma gegerek, benim zevkime gore hig bir 
giizelligi, hig bir sevimliligi bulunmayan ve 
iizerinde milli varligm izlerini asla ta§imayan 
bazi binalan metedip bunlara kendi takdirin-
ce bir de milli damgasmi yapistirdiktan sonra 
giizel, modern ve Turk ruhuna aykiri bir ta-
rafi olmayan eserleri gayrimilli telakki etmek 
gibi yanli§ bir fikir serdettiler. 

Arkadaslar §unu da arzedeyim M, biz bu 
gun kendimizi milletin vekilleri sifatmda goriir-
ken millet fertlerinin karyola yerine ot minderi, 
pulluk yerine kara sabani, en ileri bildigimiz is-
ler yerine en geri isleri istedigimi soylemeniz 
dogru olmaz. Bu yol milletimizin mesela, 
modern isik vasrtasi olan elektrik yerine 
girayi tercih eder oldugunu ifade etmeye kadar 
vanr W, bu, hakikatin ifadesi degildir. 

Hig bir Turk kdyliisuniin kuwetli goriisii ve 
zekasi ona tarihteki ve bu giinkii yiiksek mev-
kiini temin etmistir. Hakiki ve tabii vasiflan 
yiice olan Tiirke, onun bildigi ve sevdigi yiik
sek yasama yollarmi bir miiddet kapamis olan 
tarihi mukadderatm tesirlerini artik gegmis 
saymak lazmidir. Turk milletinin yiiksek zeka
si, genis ve temiz hayata imkan giinesinin ilk 
isiklan dogunca biitiin hakikatleri, biitiin yeni-
likleri farkederek daima karanliklar igerisinden 

I iyiyi segip jikarmi^tn'. 
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bu Devlet resmi ve maddi bir teskilattir. Fakat 
bu resmi teskilatm ruhu olan ve biitiin bu in-
kilabm eserlerini varliginda teksif etmis, bulu-
nan bir parti vardir. biitiin gidisler igin gbste-
rilmis agik yollar vardir. Boyle yuksek ruhlu 
bir Meclis her seyi ileri gidisin hizi ile yaparken 
eksik ve yanlis fikirlerimizi, ulusumuzun tema-
yiilleriiie uygun gbstererek demagoji yapmak 
reva degildir. Biiyuk yanlislik ve zarar bu dii-
siinceleri milliyet duygusu gibi gostermektedir. 
Evet biz milliyetgiyiz. Yeni Tiirkiyenin telakki-
sindeki bu ruh parti programmm telakkisinde-
ki milliyet diisturunu zarark telakkilere bagla-
mak dogru olmaz. 

Artik yeni Devletimizin rejimini tarn olarak 
gosteren parti programi, milliyeti bir defa ken-
di varligmm bziine sadakat kaydi altina koy-
makla beraber muasir medeniyetin ileri ve mus-
bet gidi§ine intibak etmegi emreder. (Bravo ses-
leri alkislar). §unu da arzedeyim ki biz hepimiz 
elimizde bulunan bir emaneti yerine getirmek b-
devi altmdayiz. Benim bu sbzlerim bizim bagii 
oldugumuz esaslara kendini veren bir arkadas 
olarak her gun elini siktigim Besim Atalaym 
§ahsi hakkmda hig bir eksik sey ifade etmez. 
Fakat hepimizin borcu ve buradaki vazifesi, su 
veya bu sozlerle ana prensiplerden §a§mak 
mevzuubahis olunca samimi ifadelerile birbiri-
mizi uyandirmak ve yanli§ yoldan dogru istika-
mete sevketmektir. 

Arkadaslar biz burada tarihinn kendi elin-
de olmayan tecellileri altmda agir vaziyetlere 
diifmiis ve hayatm acilarmi tattiktan sonra di-
rilerek kendini bulmus. ve az zamanda parlak 
bir istikbal yolculugunda hep ileriye dogru hiz 
almis yiice bir milletin vekili olarak vazife go-
riiyoruz . Biitiin galismalarimizda hig bir 
duygu ve diisuncede esasm iistiine gikmama-
lidir. Ben bu asil noktalarda arkadasimm bama 
uyacagmi umarak kursiiyii terkediyorum. (§id-
detli alki§lar) . 

HtJSNtJ KlTAPCI (Mugla) — Saym Baka-
nm cevaplarmdan bir noktanm yanlis anla-
sildigmi anladim. Onu tashih igin huzuru-
nuza gikryorum. 0 nokta sudur: Ben Ziraat 
vekaleti teskilatma dokunmadrai. Vekaletin 
teskilatm gogalmasi tabiidir. Maliye teskilat ka-
nimunu kabul ettigimiz sirada da demistim. 
Bundan sonra bu gibi teskilatlar teakup ede-
cektir, Tevali edecektir. Ben bunu tabii bu-
luyorum. Nerede kaldi ki Ziraat vekaleti teski 
latmda ahzi mevki edecek zevatm teknik raa-
lumatla miicehhez olmalari lazim gelecegi ci-
hetle tabiatile onlari terfih etmek, vazifemiz-
dir. Ben bu noktalara sundan temas ettim ki, 
bu masraflari bugdayi korumadan aldigmiiz 
paradan yapmamalidir. Yoksa tabiatile yapila-
cak ve ona lazim olan tahsisat ta verilecektir. 
Buna itirazim yoktur. 
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fakat yine malumat verdiler ki evvelce 
46 000 torn almasi diisunulen silolar 200 000 e 
giKarilacak. Bu, benim noktai nazarmu miiey-
yid bir haberdir. Demek ki silolarm yapilan 
Kismi ihtiyaci karsilayacak derecede degildir. 
iste ben, bunun igin bu paranm, buraya sar-
tini ve memleketin her tarafmda halkm is-
tiiadesinin teminini dilemi§tim. Sirri Igoz 
arkadasimizin mus.ahedeye miistenid sbzleri, 
benim bu dediklerimin nedereceye kadarha-
kikate uygun oldugunu gbsteriyor. Binaenaleyh 
bu noktada sozlerimin bir az yerinde oldugunu 
anlryorum. 

Dedilerki, ormanlarda alelitlak katiyat men 
edilmi§ degildir. Bern soziime ba§larken orman-
lar milli servettir, bunlardan layikile istifade 
edilmemis.tir dedim. Bu, hig istifade edilmemis, 
demek degildir. Kismen katiyata miisaade edil-
digini zaten biliyorduk. Fakat bu ihtiyaca te-
kabul etmedigi igindir ki fiatlar yukselmi§tir 
ve bundan mahdut kimseler istifade etmi^tir 
dedim. Mesela; ben Istanbulda yumurta tiiccar-
larile temas ettim. Bana sikayette bulundular. 
Ewela 50 kurusa aldigmiiz sandiklari, s,imdi 
65 e ve 70 e aldi^imiz sandiklari 95 e alryoruz, 
dediler. Bu a^agi yukari % 30 fark demektir. 
Bunu yime halk bdemektedir. Bunlar, halkm 
ihtiyacmm temin edilmedigini gosteren hadi-
selerdir. Onun igin bu ifadeleri tashih zarure-
tini hissettim. 

CE3VCAL AKQIN (Afyonkarahisar) — Saym 
Tarnn Bakanmnzm beni bir hususta tenvir 
etmelerini rica edecegim. 

Bu sene ormanlarda 57 kiisur yaligm olmu§-
tur. Bu yanan ormanlar Devlet ormanlan mi-
dir, bu ormanlardan edilen zarar ne kadardir? 
Sonra bu yanan ormanlar miiteahhitlerin orman
lan ise yangmdan dolayi miiteahhitlerdem taz-
minat almmis midir?. Bu.bir. 

Sonra Tarrm Bakanmdan ikinci bir sual 
daha rica edecegim. 

Memleketimizin imarda sarfettigi normal 
kereste ihtiyacati 600 000 metre mikabidir. Bu
nu istatistiklerden bgrendim. Halbuki burada 
saym bakanin verdigi rakamlara gore 150 000 
metre mikabi kereste gikanldigini, muteahhit-
lere de 60 000 verildigini, 180 000 metre mika
bi igin de ruhsat verilecegini sbyliiyorlar ki ye-
kunu 390 000 metre mikabina balig olacaktir. 
Arada 260 000 fark vardir. Hamdolsun memle
ketin imar faaliyeti durmuyor. Acaba bu fark 
nasil temin ediliyor? Izahat versinler. 

ZIRAAT VEKlLl MUHLlS ERKMEN (Ku-
tahya) — Sirri arkada§imiz, §imdi ismini hatrr-
layamiyorum, kiymetli pamuk yeti§tirdigini sby-
ledigi mintakanm elimdeki listede bilmiyorum, 
ismi yazili midir? Amma mutehassislarimiz bu 
gibi mmtakalan aragtiriyorlar. Pamuk yetigtir-
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mege elveri§li noktalan tetkik ediyqrlar. Arka-
dagimm dedigi yerler pamuga elverisji ise dahil-
dir demektir. 

Sonra Midilli giftligi igin soz s$ylediler. 3 
seneden beri orada tesisat yapmak j istiyorum. 
Bunu Biitge enciimeninde de soyledijn. Bu sene 
baglangig olarak i§ yapacagiz. 

Pidan meselesini kisaca kesecejim, giinkii 
bir kanun miinasebetile bu hususta ijizun uzadi-
ya izahatta bulunmu§tum. Fidanlarj ucuz ver-
menin ben de taraftanyim. Fakat beqava verme-
gi dogru gormiiyorum. Ucuz vermek| onun kiy-
metini arttinyor, ona yapilacak ihtiijramin one-
mini meydana gikanyor, diger taraitan hususi 
fidanliklarm tesisi igin medari te§vjk oluyor. 
Bu noktalan esbabi mucibesile berabjsr o zaman 
arzetmi§tim. Fakat bu, hie bir zamajn fidanlik
larm tesisine mani olacak derecede yiiksek bir 
fiat olmamalidir. Buyurduklan noktayi not et-
tim, sirasi geldigi zaman tekrar bu nteseleye te-
mas edecegim. 

Siikrii arkada§im, devrilmi§ agaglar miinase
betile soz soylediler. Buna Firkada tejmas etmi§-
tik. Sonra ayrica kendilerile de koiju§mustum. 
hatta bazi pratik fikirlerinden istifajle ettigimi 
arzederim, bu is. igin bazi memurlar fefonderdik, 
harcirah ta verdik. Devrilmi§ agaclaijdan ne su-
retle ve kolaylikla istifade edilebil^cegini ko-
nugtuk. Orman miidiiru de vardr. Devrilmi§ 
agaglarm bir an evvel ormanlardan c^ikanlmasi, 
iizerinde durdugumuz bir noktadir. I 

Hiisnii Kitapgrya cevabim, tahsisajt noktasm-
dandi, yoksa silolar basjka bir mevzu&ur demek 
suretile ba§ka bir noktayi kasdetmedikn. Binaen-
aleyh anlayi§lanmizda farkli bir degisiklik yok-
tur. Yalniz bir noktayi bendeniz tashih edece
gim. 45 000 ton silo bu gun yapilmis, [bulunmak-
tadrr. Bunun 100 bine gikanlmasi dii^iinuluyor-
du, §imdi 200 bine gikanlacaktir. 

Sonra arkada§imm soylemis, olduf-u 57 yan-
gm meselesi gene ya Firkada ya Me^liste mev-
zubahs olmu§tu. O zaman da soylejiigim gibi 
gegen sene hakikaten yangmlar fazla) oldu. Bu
na sebeb hakikaten anormal telakki ejlilecek de-
recede kurakligm devam etmesidir. IjJu yangm
lar iginde hakikaten kaste makrun ofyn yangm
lar da vardir. Bunlar takkinda takib^ti kanuni-
ye yapiliyor. Sonra dediler ki, miiteaihhitlerden 
yangm gikmi§ midir? Maalesef §imdi| kendileri-
ne notlarim olmadigi igin cevab verenfieyecegim. 
Mahkemeye intikal etmi§ir, heniiz î e safhaya 
girdigini bilmiyorum. 

Kereste igin 600 000 dediler. Buî un miiste-
nidatmi bilmiyorum. Miiteahhitlerin|bu giinkii 

i§lemekte olduklan kisimlar 330 bindir. Bi-
zim de verdigimiz 180 bin olunca 400!- 450 met
re mikabi kereste veriliyor demektirj. Binaen-
aleyh aradaki f ark buyurduklan gipi o kadar 
biiyiik degildir. Miiteahhitlerin i§l^dikleri 60 
bin degil, 330 bin metre mikabidir. 

1936 d : 2 
YUSUF BA§KAYA (Denizli) — Devrilmi§ 

agaglar hakkmda izahat vermediniz. 
ZlRAAT V. MUHLlS ERKMEN — Onlari 

tesbit ettirdikten sonra derhal veriyoruz. Hat
ta bu gibi agaglar muzayedeye konuldugu 
takdirde, muddetleriftin tayini igin Maliye ve 
Ziraat vekaletinin koniifmalan usulden iken 
Maliye vekaletine dedik ki, bu devrilmis agag
lar igin dogrudan dogruya Ziraat vekaleti 
tarafindan muamele yapilsin. Onlal^da muva-
fakat etmi§tir. X"~^—-

KAZIM SEVUKTEKtN (Diyarbekir) — KV 

ZtRAAT V. MUHLlS ERKMEN — Bunun, 
belki sual olunur diye notlarim hazirlami§tim. 
§imdi burada bulamadim. Ankara piyasasinda 
935 eyluliinden itibaren 8 - 10 lira gibi bir te-
reffii vardir. Bunda, in§aata birden bire bas-
lanmis oldugu igin fazla bir talebin tesiri var
dir. Fakat hig bir vakit iddia etmiyorum ki, 
bu kereste darligi da bunda amil olmamistir. 
Derhal tedbir aldik. Bazi fabrikalar da Anka-
raya miihim miktarda kereste gondermek iize-
redirler. Yakm bir zamanda bunlarm bedel-
lerinin itidal dairesine inecegini umuyorum. 

EMtN SAZAK (Eskisehir) — Biraz evvel 
buyurdugunuz 500 bin balya pamuk, bes mil-
yon kilo merinos yiinii 

ZlRAAT V. MUHLlS ERKMEN (Kiitahya) 
— Bir buguk milyon. 

EMlN SAZAK — Her ne ise. Bunlarm ga-
li§ma tarzini ne vakit gbrecegiz, yoksa bes se-
nelik programa mi dehildir? 

ZlRAAT V. MUHLlS ERKMEN (Kiitahya) 
Program igindedir. Bunun, burada teferruati-
na girmek biraz uzun olacaktir (Kafi sesleri). 

BALKAN — Ba§ka soz isteyen yoktur. Fa-
sillara gegilmesini reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Fasillara gegilmesi 
kabul edilmistir. 
F. Lira 

791 Vekil tahsisati 4 800 
BALKAN — Kabul edilmi§tir. 

792 Memurlar maa§i 1 907 176 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

793 1683 numarali kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek te-
kaiid ikramiyesi 3 000 
BALKAN — Kabul edilmi§tir. 

794 Merkez miistahdemleri iicreti 59 800 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

795 Vilayetler miistahdemleri iicreti 518 909 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

796 Muvakkat tazminat 33 820 
BA§KAN — Kabul edilmi§tir. 

797 Vekalete merbut ali mekteb me-
zunlanna 1437 numarali kanun 
mucibince verilecek avans 5 000 
BA§KAN — Kabul edilmi§tir. 
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2233 numarah kanun mucibince 
askerlik dersleri muallimlerine 
verilecek iicret 
BA§KAN — Kabul edilmi§tir. 
Merkez mefru§at ye demirba§i 
BA§KAN — K&bul edilmi§tir. 
Merkez levazimi 
BA§KAN>i- Kabul edilmiftir. 
Merkez muteferrikasi 
,B£§KAN — Kabul edilmi§tir. 
Vekalet otomobili masrafi 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 
Vilayetler mefru§at ve demirbagi 
BALKAN — Kabul edilmi§tir. 
Vilayetler levazimi 
BASKAN — Kabul edilmi§tir. 
Vilayetler muteferrikasi 
BALKAN — Kabul edilmi§tir. 
Miitenevvi masraflar 
BA§KAN — Kabul edilmi§tir. 
Daimi memuriyet harcirahi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Muvakkat memuriyet harcirahi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Miifetti§ler harcirahi 
BALKAN — Kabul edilmi§tir. 
Resmi telefon tesis ve miikaleme 
masrafi 
BALKAN — Kabul edilmi§tir. 
tJcretli muhabere ve miikaleme 
bedeli 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Posta ve telgraf iicreti 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Telifat, ne§riyat ve propaganda 
BASKAN — Kabul edilmistir. 
Levazim ve alati fenniye 
BALKAN — Kabul edilmigtir. 
Kongreler ve beynelmilel miies-
sesat masrafi 
BALKAN — Kabul edilmi§tir. 
Hayvan islahi saglik zabrtasi en-
ciimenleri hakki huzuru 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 
Ecnebi miitehassislan ve tercu-
manlari 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Dahilde tahsil ettirilmekte olan 
talebenin mekteb ve yol masraf -
lari 
BALKAN — Kabul edilmigtir. 
Staj ve ihtisas masrafi 
BALKAN — Kabul edilmi§tir. 
Mektepler ve kurslar 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Miicadele 
BA§KAN — Kabul edilmi§tir. 
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1 714 

25 780 

14 800 

7 000 

7 700 

16 210 

14 000 

1 800 

33 710 

27 000 

45 000 

15 000 

3 150 

1 440 

27 119 

9 300 

2 

7 554 

F. 
822 

Lira 

2 

79 050 

300 

44 641 

119 000 

419 000 

823 

824 

825 

826 

827 

828 

829 

830 

831 

203 000 

138 500 

29 521 

408 014 

15 439 

16 000 

953 053 

23 898 

6 720 

Tarla ziraati, islah, deneme, 
iiretme ve temizleme miiessese-
leri ve koy kalkmmasi 404 500 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Bag ve bahce ziraati ve miiesse-
seleri 
BA§KAN — Kabul edilmi§tir. 
Bocek^ilik, tavukculuk ve me-
teoroloji miiesseseleri 
BALKAN — Kabul edilmi§tir. 
Mektepler, kurslar 
BALKAN — Kabul edilmi§tir. 
Miicadele 
BALKAN — Kabul edilmi§tir. 
2342 numarah kanun mucibince 
hayvan sagligr kiiguk sihhiye 
memurlarma verilecek yem be
deli 
BA§KAN — Kabul edilmi§tir. 
Yan§ ve islah enciimenine yar-
dim 
BALKAN — Kabul edilmi§tir. 
Islah, teksir ve tetkikat 
BALKAN — Kabul edilmi§tir. 
Orta orman mektebi 
BALKAN — Kabul edilmi§tir. 
Miicadele 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 

BERQ TttRKER (Afyon Karahisar) —- Or-
manlari yangmlardan muhafaza etmek icjin muh-
terem vekil tedbirler almdigmi soylediler. Ben-
deniz goriiyorum ki, bu fasilda 6 720 lira kon-
mustur. 821 numarali fasilda mucadeleler i§in 
419 000 lira konmus, 826 nci fasildaki miica
dele igin 408 000 lira tahsisat kabul edilmis. Or
man yangmlan ic,in de 5 bin kiisur lira konmus,. 
Acaba bu kadar bir para ile ormanlarnnizdaki 
yagmlari menedetoilecek miyiz? 

ZlRAAT VEKlLl MUHLlS ERKMBN (Kii-
tahya) — Orman yangmlarmi sondurmek i<jin 
diger bir 90k tedbirler vardrr. Bunda, mesela 
nefer gidecek, ekmek parasi verilecek gibi kii-
gtik i§ler vardir. Asil orman muhafazasma ta-
alluk eden masraflar baska fasdlardadrr. Pas-
lm unvani belki o manzarayi vennektedir. Ama 
baska fasillarda muhafaza teskilati igin para 
vardir. Bir de sonradan gelecek bir fasilda 
400 000 lira kadar para almaktayiz;. Boyle eli-
mize almis oldugumuz yerlerde yangm ve mii
cadele i§in biitiin masraflar oraya teksif edil
mistir. G-erek miicadelede, gerek yangm gibi fev-
kalade biiyiik masraf ic,in bidayette konulan 
tahsisat, sonradan bazi kisimlara ayrdmisjtir. 

BALKAN — Baska miitalea var mi? Kabul 
edilmistir. 
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832 

833 

834 

835 

836 

837 

838 

839 

840 

841 

842 

843 

844 

845 

846 

847 

848 

849 

850 

851 

852 

853 

854 

Muhafaza, amanejman ve tê -
cir 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 
Orman isletmesi 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 
788 numarah kanunun tatbiki 
masrafi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Gegen yil borglan 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 
Eski yillar borglan 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 
2582 sayili kanun mucibince 
merinos koyunlari yetistirilme-
si ve islah edilmis pamuk tohu-
mu iiretilmesi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Motosiklet mubayaasi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Maaslar ve iicretler 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 
Muvakkat tazminat 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Enstitii ve laboratuarlar leva-
zim ve isletmeleri ve umumi 
masraflar 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Yiiksek Ziraat enstitiisii ve ida-
re levazimi 
BASKAN — Kabul edilmistir. 
Talebe masraflari 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Ecnebi miitehassislar ve ter-
cumanlan 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Stajiyer talebe 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
788 numarah kanunun tatbiki 
masrafi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Utmumi masraflar karsihgi 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 
Tamir masrafi 
BA§KAN — Kabul edilmistir,! 
Gegen yil borglan 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Eski yillar borglari 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
1934 yili karsihksiz erzak borcu 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 
Enstitii insaati igin 2063 numa
rah kanunun siimulii dairesinjde 
tahakkuk etmis ve edecek mas
raflar karsihgi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
tJcretler 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Idare masraflari 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

Lira 

85 

403 

12 

7 

15 

655 

073 

000 

440 

745 

651 000 

1 200 

300 852 

13 950 

148 800 

96 597 

146 940 

347 000 

30 580 

1 023 

56 764 

9 251 

465 

118 

533 

1 

38 820 

4 800 

F. Lira 
855 Miitemadi tamirat 8 300 

BALKAN — Kabul edilmistir. 
856 Borglar 8 500 

D - M. M. V. (Kara kismi) MltQesi. 

BASKAN — Milli Miidafaa vekaleti biitge-
sinin muzakeresine basjryoruz. Soz isteyen var 
mi? 

M. M. V. Gl. KAZIM OZALP (Bahkesir) — 
Arkada§lar, kara, deniz ve hava kuvvetlerimizin 
936 yih biitgesi, gegen seneye nisbetle bir az faz-
ladir. Bu fazlalik ise, ihtiyaglarm artmasmdan 
ileri gelmi§tir. Bununla beraber 935 senesi igin-
de muhtelif kanunlarla ordumuza verdiginiz 
tahsisatlann yekunu miihim bir miktardadir. 
Bu kanunlarla bizden istediklerinizi tamamen 
yapacagimiza emin olabilirsiniz (Alki§lar). 

Arkada§lar, ordumuz vazifesini ifaya her za
man kadir ve Yiiksek Meclisin itimadma her 
zaman layik ve onun emrine daima hazirdir 
(Alki§lar, eminiz sesleri). Ba§ka bir §ey soyle-
yecegim yoktur (Siirekli alki§lar). 

BASKAN — Fasillara gegilmesini kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Fasillara gegilmi§tir. 
F. 

861 

862 

863 

864 

865 

866 

867 

868 

869 

870 

871 

872 

Lira 
Vekil tahsisati 4 800 
BASKAN — Kabul edilmistir. 
Maa§ati umumiye 18 856 620 
BASKAN — Kabul edilmistir. 
1683 numarah kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek te-
kaiid ikramiyesi 200 000 
BASKAN — Kabul edilmi§tir. 
648 numarah kanunun 4 ncii 
maddesi mucibince verilecek ge-
dikli kiigiik zabit ikramiyesi ve 
1059 numarah kanunun 5 nci 
maddesi mucibince verilecek 
kiigiik zabitler miikafati 10 000 
BASKAN — Kabul edilmi§tir. 
Miistahdemler iicreti 500 000 
BASKAN — Kabul edilmistir. 
Muvakkat tazminat 160 000 
BASKAN — Kabul edilmi§tir. 
Temsil tahsisati ve akge farki 100 000 
BASKAN — Kabul edilmistir. 
1107 numarah kanun mucibince 
gedikli kiigiik zabitlere verile
cek aile zammi 10 000 
BASKAN — Kabul edilmi§tir. 
Mefru§at ve demirba§ 93 000 
BASKAN — Kabul edilmi§tir. 
Kirtasiye 32 550 
BASKAN — Kabul edilmi§tir. 
Miieferrika 93 000 
BASKAN — Kabul edilmistir. 
Vekalet otomobili masrafi 9 000 
BASKAN — Kabul edilmi§tir. 
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891 

892 
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Lira 
Miitenevvi masraflar 232 500 
BASKAN — Kabul edilmi§tir. 
Daimi memuriyet harcirahi 408 000 
BASKAN —• Kabul edilmi§tir. 
Muvakkat memuriyet harcirahi 150 000 
BASKAN — Kabul edilmistir. 
Mtifettister harcirahi 65 100 
BASKAN — Kabul edilmi§tir. 
Resmi telefon tesis ve miikaleme 
masrafi 12 090 
BASKAN — Kabul edilmi§tir. 
Vcretli muhabere ve miikaleme 
bedeli 12 090 
BASKAN — Kabul edilmistir. 
Posta ve telgraf iicreti 116 730 
BASKAN — Kabul edilmistir. 
Muayyenat 13 585 000 
BASKAN — Kabul edilmi§tir. 
Levazrmi askeriye 5 562 980 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Levazrm ve teghizati harbiye ve 
fenniye ve tahkimat masrafi 2 297 100 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Levazrmi sihhiye 576 600 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Levazimi baytariye 38 130 
BASKAN — Kabul edilmistir. 
Havvan mubayaa ve tazmini 182 280 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Nakliyat 935 320 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Avrupa fabrikalarma gidecek 
hevetin harcirah masraflan 23 250 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Manavra masraflan 74 400 
BASKAN — Kabul edilmistir. 
Nakil vasitalari masrafi 55 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Staj ve tahsil masraflan 89 280 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Memleket ig ve dismdaki Turk 
sehitlerinin tezkir ve ipkayi na-
mi icin yapilmis ve yapilacak se-
hitliklerin bilumum levazrmi ma-
sarifiye ve insaiyesi ve bekgi iic-
retleri 35 500 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Insaat ve tamirat ve sabit tesisat 
masraflan 1 581 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Ecnebi miitehassislar 139 500 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Memuriyeti mahsusa ile ecnebi 
memleketlere gonderilecek su-
baylar ve memurlar harcirahi 13 950 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Askeri mektepler masrafi 27 900 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

F. 
896 

897 

898 

899 

900 

901 

902 

903 

Lira 
Askeri miize masrafi 1 860 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
1493 numarak kanun mucibince 
verilecek ikramiye 18 600 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Gegen yd borglan 3 720 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Eski yillar borglan 10 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Memnu mmtakalar istimlak be
deli 23 250 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Fen ve sanat umum mudurlugii 
tecriibe ve muayene masrafi 18 600 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Maznun olarak askeri mahkeme-
lere celbolunacaklarm masrafi 9 300 
BASKAN — Kabul edilmistir. 
Konkur ipiklere istirak masrafi 46 500 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

E - MUU Mndafaa vclrahti (hava Jasmi) bvf,-

F. 
911 

912 

913 

914 

915 

916 

917 

918 

919 

920 

921 

922 

923 

924 

Lira 
Maasati umumiye 714 685 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
1683 numarah kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek te-
katid ikramiyesi 10 000 
BALKAN ~ Kabul edilmistir. 
Daimi miistahdemler iicreti 440 483 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Muvakkat tazminat 7 210 
BASKAN — Kabul edilmistir. 
1107 numarah kanun mucibin
ce gedikli kiicuk zabit aile zam-
mi 4 250 
BASKAN — Kabul edilmistir. 
2853 sayrii kanun mucibince ve
rilecek ihtisas yevmiyesi 15 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Temsil tahsisati ve akge farki 12 240 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 
Mefrusat ve demirbas 5 760 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Kirtasiye 3 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Miiteferrika 3 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Miitenevvi masraflar 10 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Daimi memuriyet harcirahi 35 000 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 
Muvakkat memuriyet harcirahi 25 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Miifettisler harcirahi 4 800 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
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925 

926 

927 

928 

929 

930 

931 

932 

933 

934 

935 

936 

937 

938 

939 

940 

Lira 
Resmi telefon tesis ve miikaleme 
masrafi 1 930 
BA§KAN — Kabul edilmi|tir. 
Ucretli muhabere ve miikaleme 
bedeli 2 500 
BAKAN — Kabul edilmistir. j 
Posta ve telgraf iicreti 25 205 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Muayyenat 309 390 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 
Levazimi askeriye 182 469 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Levazim ve teghizati harbiye ve 
fenniye 4 525 601 
BA§KAN — Kabul edilmisti^. 
Ecza ve malzemei tibbiye ve teg
hizati sihhiye 19 2977 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 
Nakliyat 144 960 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Nakil vasitalan masrafi 230 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 
Ugus miitef errikasi 184 162 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 
Tayyare sehitleri tazminati 7 500 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 
1493 numarali kanun mucibince 
verilecek ikramiye 2 000 
BA§KAN — Kabul edilmisti. 
Atis, bombardnnan, ugus, telsiz 
fotograf, malzemeyi sryanet, t̂ t-
mirhanelerde yiiksek mesai, ih-
tira, tamir ve prototip insaat ye 
buna miimasil miitef errik islpr 
igin ikramiye ve mesai ikran^i-
yesi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Tayyarecilik eserleri, terciime ve 
ne^riyat ve tabi masraflan ve 
Avrupadan fenni ve mesleki l£i-
taplar celbi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Insaat, tamirat, istimlak j 
BALKAN — Kabul edilmistfr. 
Yabanci miitehassislar iicreti I 

480 

5 000 

766 000 

77 260 
BERQ TURKER (Afyon Karahisar) — Bu 

yabanci miitehassislar igin baska vefcaletlere iic-
retler veriyoruz. Fakat Miidafaai ijlilliye nazik 
bir vekalettir. Hava, kara ve denjiz islerinde 
ecnebi miitehassislar kullaniyoruz.i Acaba srr-
lari disarrya gikmaz mi? Vekilden izah etmele-
rini rica ediyorum. 

MlLLl MttDAFAA VEKlLl | Ql. KAZIM 
OZALP (Balikesir) — Bunlar bir (takrm mual-
limlerdir ve miitehassistrrlar. Askeri esrari 
muhafaza etmek te bizim vazifemi^dir. 

BA§KAN — Fasil kabul edilmisitir. 

F. Lira 
941 Staj ve lisan tahsil tahsisati ve 

Avrupa tetkik seyahati masraf
lan 100 000 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 

942 Memleket dahil ve haricinde iic-
retli miiessesati sihhiyede tedavi 
ettirilecek malulin masrafi 2 500 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

943 Askeri mektepler masrafi 7 680 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 

944 Amele yevmiyesi 250 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

945 Gegen yil borglari 4 158 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

946 Eski yillar borglari 720 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

F - M. M. V. (Deniz kismi) biltgesi 

F. Lira 
951 Maasati umumiye 1 610 728 

BALKAN — Kabul edilmistir. 
952 1683 numarali kanunun 58 nci 

maddesi mucibince verilecek te-
kaiid ikramiyesi 30 336 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

953 Mustahdemler iicreti 125 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

954 Muvakkat tazminat 11 325 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

955 Temsil tahsisati ve akge farki 24 000 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 

956 1142 ve 1144 numarali kanunlar 
mucibince denizaltici ve dalgig-
lara verilecek tahsisat 50 000 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 

957 2853 numarali kanun mucibince 
verilecek ihtisas yevmiyesi 20 000 
BA§fKAN — Kabul edilmistir. 

958 Mefrusat ve demirbas 5 750 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 

959 Krrtasiye 4 000 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 

960 Miiteferrika 4 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

961 Mutenevvi masraflar 9 970 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 

962 Daimi memuriyet harcirahi 20 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

963 Muvakkat memuriyet harcirahi 20 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

964 Miifettisler harcirahi ' 7 680 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 

965 Resmi telefon tesis ve miikaleme 
masrafi 1 600 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

966 tJcretli muhabere ve miikaleme 
bedeli 2 000 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 
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967 Posta ve telgraf ucreti 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

968 Muayyenat 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

969 Levazimi askeriye 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

970 Levazim ve teghizati harbiye 1 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

971 Sefain ve mevaki levazimi 1 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

972 Levazimi sihhiye 
BALKAN — Kabul edilmistir 

973 Nakliyat 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

974 Kitab, mecmua ve risale mas
raflari 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

975 Nakil vasitalari masraflari 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

976 1493 'numarali kanun mucibince 
verilecek ikramiye 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

977 Memleket dahil ve haricinde iic-
retli muessesati sihhiyede tedavi 
ettirilecek malulin masrafi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

978 648 numarali kanunun 4 ncii ve 
1492 numarali kanunun 6 nci 
maddeleri mucibince gedikli ku-
Qiik zabitlere verilecek ikramiye 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

979 Ebniye insa ve tamiri ve istim-
lak bedeli 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

980 Ecnebi miitehassislar 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

981 Ecnebi memleketler harcirahi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

982 Staj, tahsil ve tedavi masraflari 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

983 Bogazlar komisyonu masrafi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

984 Deniz matbaasi masrafi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

985 Doiiiz mektepleri masrafi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

986 Gre<jen yil borglari 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

987 Eski yillar borglari 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

Askeri fabrikalar umum mudiirliigii 
ne gegiyoruz. 

(} - Askeri fabriladar If. M. butcesi 

F. 
991 Maasati umumiye 

BA§KAN — Kabul edilmistir. 

Lira 
1 785 

665 257 

227 260 

456 920 

050 653 

29 500 

30 000 

3 000 

810 

7 000 

1 980 

600 

150 484 

57 630 

15 000 

50 550 

7 500 

20 200 

18 912 

500 

19 870 

biitgesi-

Lira 
392 000 

F. 
992 

993 

994 

995 

996 

997 

998 

999 

1000 

1001 

1002 

1003 

1004 

1005 

1006 

1007 

1008 

1009 

1010 

1011 

1012 

1013 

Lira 
1683 numarali kanunun 58 nci 
maddesi mucibinnce verilecek 
tekaiid ikramiyesi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Miistahdemler ucreti 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Muvakkat tazminat 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
2204 sayili kanun mucibince ve
rilecek ihtisas ucreti 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 
2853 sayili kanun mucibince ve
rilecek ihtisas yevmiyesi 
BASKAN — Kabul edilmistir. 
Mefrusat, demirbas ve alati 
musikiye 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Kirtasiye 
BASKAN — Kabul edilmistir. 
Muteferrika ve muhafiz ko-
pekleri iasesi 
BASKAN — Kabul edilmistir. 
Miitenevvi masraflar 
BASKAN — Kabul edilmistir. 
Daimi meumriyet harcirahi 
BASKAN — Kabul edilmistir. 
Muvakkat memuriyet harcirahi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Miifettisler harcirahi 
BASKAN — Kabul edilmi§tir. 

Yabanci memleketlere gbnderi-
lecek komisyonlar harcirahi 
BASKAN — Kabul edilmistir. 
Maznun olarak askeri mahke-
melere celbolunacaklarm mas
rafi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Resmi telefon tesis ve miikale-
me masrafi 
BASKAN — Kabul edilmistir. 
Ucretli muhabere ve miikaleme 
bedeli 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

Posta ve telgraf ucreti 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Muayyenat 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Levazimi askeriye 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Levazimi sihhiye ve baytariye 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 
Sevkiyat 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Fenni kitab ve risalelerin ve 
gazetelerin mubayaa ve abone 
bedelleri 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 

4 500 

318 000 

13 000 

5 

12 500 

1 900 

1 900 

4 500 

3 250 

600 

12 400 

1 850 

7 400 

600 

1 200 

2 200 

545 

64 350 

26 800 

140 

3 700 

900 
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1014 1493 numarali kanun mucibincei 
verilecek ikramiye 1 700 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

1015 Insaat, tamirat ve tesisat mas
raflari 52 400 
BALKAN — Kabul edilmistir. j 

1016 Ecnebi miitehassislar 30 500 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

1017 Staj masrafi 61 200 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

1018 Yardimlar 18 900 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

1019 Fabrikalar umum masraflari 2 014 530 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

1020 Gegen yil borglan 2 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

1021 Eski yillar borglan 500 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

1022 2441 numarali kanunun mut-
vakkat ikinci maddesi mucii-
bince inhisarlar umum miidur-
liig-une odenecek esya ve mal-
zemenin ikinci taksiti 9 300 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

Harita umum mudurlug'u butgesine gegiyo-
ruz. 

H - Harita umum mudurliigu bi\tqesi. 

F. 
1025 Maasati umumiye 

BALKAN — Kabul edilmistir. 
1026 1683 numarali kanunun 58 nci 

maddesi mucibince verilecek 
tekaiid ikramiyesi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

1027 Miistahdemler iicreti 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 

1028 Muvakkat tazminat 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

1029 657 ve 2047 numarali kanunlar 
mucibince verilecek tazminat 
ve UQUS iicreti I 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 

1030 Mefrusat ve demirbas 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

1031 Kirasiye 
BALKAN — Kabul edilmistir.; 

1032 Miiteferrika 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

1033 Miitenevvi masraflar 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

1034 Daimi memuriyet harcirahi 
BALKAN — Kabul edilmistirj 

Lira 
300 000 

11 045 

56 166 

34 199 

52 000 

1 000 

500 

1 000 

1 750 

500 

F. 
1035 Muvalikat memuriyet harcirahi 

BALKAN — Kabul edilmistir. 
1036 Resmi telefon tesis ve miikale-

me masrafi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

1037 Ucretli muhabere ve miikab-
me bedeli 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

1038 Posta ve telgraf iicreti 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 

1039 Muayyenat 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

1040 Levazimi askeriye 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

1041 Levazimi sihhiye 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

1042 Nakliyat 
BALKAN — Kabrl *r!ilmi«tir 

1043 Makine, alat ve edevat, demir
bas esya ve levazimmm mubayaa 
ve tamir masraflari 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

1044 Hayvan alimi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

1045 Nakil vasitalan masrafi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

1046 1493 numarali kanun mucibince 
verilecek ikramiye 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

1047 Insaat ve tamirat ve bilciimle 
baliz tesisati masraflari 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 

1048 Ecnebi memleketlere gonderile-
cek zabitler harcirah ve staj ve 
tahsil i§in gidecek talebe, zabit
ler tahsisati ve mekteb masraf
lari 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

1049 Matbaa masrafi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

1050 Gecen yil borglan 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

1051 Eski yillar borglari 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

Lira 
6 260 

50 

100 

405 

60 603 

12 567 

250 

21 120 

65 070 

1 020 

50 120 

1 920 

16 000 

16 570 

34 940 

5 

10 

1936 mali yili muvazenei umumiye kanunu 

MADDE 1 — Devlet biit§esine dahil dairele-
rin 1936 mali yili masraflari i$in bagli (A) i$a-
retli cetvelde gosterildigi iizere (212 755 580) 
liralik tahsisat verilmistir. 

BALKAN — Birinci maddeyi reyinize arze-
diyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmistir. 

5 — TAKRtRLER 

1 — Antalya mehusu Rasih Kaplan ve on bes 
arkadasmm, Ciimhuriyet ordusuna \ Kamutaym 

inan ve seldmlannin 
riri 

bildirilmesi hakkinda tak' 
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BALKAN — Rasih Kaplan ve bir 50k arka-

daslarmm imzasi ile verilmis bir takrir var, oku-
tuyorum: 

Yiiksek Baskanliga 
Yeni yil askeri biitgesinin kabulii miinasebe-

tile yurdun asil koruyucusu ve biitiin aziz var-
liklarimizm yttce koliayicisi Cumhuriyet Ordu-
suna Kamutaym inan ve selamlarmm bildiril-
mesine karar almmasmi teklif ederiz. 

Antalya 
Rasih Kaplan 

Sinob 
Cevdet Kerim tncedayi 

Zonguldak 
Raif Ding 

Diyarbekir 
Kazim Seviiktekin 

Kocaeli 
Salah Yargi 

Elaziz 
Ahmed Saffet Ohkay 

Erzincan 
A. Firat 
Seyhan 
1. Mete 

Denizli 
Mazhar Miifid Kansu 

Konya 
Hamdi Dikmen 

Sivas 
Sabiha Gorkey 

Balikesir 
Cemal Esener 

Denizli 
§efik Tiirsan 

Zonguldak 
Rifat Vardar 

Ankara 
Ahmed Ulus 

Ankara 
Esref Demirel 

(§iddetli alkislar) 
BASKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Ittifakla kabul edilmistir (Alkislar). 

MADDE 2 — Devlet biitgesine dahil dairele-
rin 1936 mali yili masraflarma karsilik olan 
varidat bagli (B) isaretli cetvelde gosterildigi 
iizere (212 764 000) lira tahmin edilmistir. 

/ - Varidat biltgesi : 

BALKAN — Varidat biitgesi heyeti umumi-
yesi hakkmda s'6z isteyen var mi? Fasillara ge-
giyoruz: 

F. Lira 
1 Hayvanlar vergisi 15 500 000 

BALKAN — Kabul edilmistir. 
2 Kazang vergisi 20 200 000 

BA§KAN — Kabul edilmistir. 
3 Veraset ve intikal vergisi 400 000 

BALKAN — Kabul edilmistir. 
4 Madenler riisumu 600 000 

BA§KAN — Kabul edilmistir. 
5 Hususi ormanlar riisumu 100 000 

BALKAN — Kabul edilmistir. 
6 Giimriik vergileri 37 650 000 

BA§KAN — Kabul edilmistir. 
7 Muamele vergisi 19 150 000 

BALKAN — Kabul edilmistir. 
8 Dahili istihlak vergileri 15 150 000 

BA§KAN —• Kabul edilmistir. 
9 Oyun aletleri resmi 30 000 

BA§KAN — Kabul edilmistir. 

F. 
10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

Lira 
Kara ve deniz avian 350 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Nakliyat vergisi 750 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Sefineler riisumu ' 200 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Damga resmi 6 250 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Tapu harglari ve kaydiyeler 1 150 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Mahkeme harglari 1 550 000 
BASKAN — Kabul edilmistir. 
Pasaport ve kangilarya 900 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Noter harglari 500 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Diger harglar ' 250 000 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 
Hayvan saglik zabrtasi 100 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Tiitiin, tuz, ispirto ve ispirtolu 
igkiler, revolver, fisek ve mevad-
di infilakiye ' 32 100 000 
BALKAN" — Kabul edilmistir. 
2460 numarali kanun mucibince 
tiitiin ve miiskirattan almacak 
mftdafaa pulu hasilati i 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 
Kibrit ve gakmak 1 
BASKAN — Kabul edilmistir. 
Oyun kagidi 
BASKAN — Kabul edilmistir. 
Devlet ormanlan ] 
BASKAN — Kabul edilmistir. 
Isletilen emlak hasilati 
BASKAN — Kabul edilmistir. 
Emval ve emlak satisi hasilati ] 
BASKAN — Kabul edilmi§tir. 
Darphane hasilati 
BASKAN — Kabul edilmistir. 
Resmi matbaalar hasilati 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Umumi mektepler hasilati 
BASKAN — Kabul edilmistir. 
Diger muesseseler hasilati 
BASKAN — Kabul edilmistir. 
Kilavuzluk ve romorkdrculiik 
hasilati 
BASKAN — Kabul edilmistir. 
Miilga vergiler bakayasindan 
BASKAN — Kabul edilmistir. 
Konya ovasi sulama idaresi ha
silati 61 200 
BASKAN — Kabul edilmistir. 
Umumi muesseseler ve sirket-
ler hasilatindan Devlet hissesi 1 056 000 
BASKAN — Kabul edilmistir. 
Miiteferrik varidat 6 062 000 
BASKAN — Kabul edilmi§tir. 

350 000 

110 000 

50 000 

830 000 

230 000 

001 000 

5 000 

25 000 

14 600 

63 200 

200 000 

100 000 
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38 

39 

40 

41 

42 

43 

Lira 
Cezalar 1 400 000 
BASKAN — Kabul edilmi§tir. 
Miiteferrik hasilat 2 851 000 
BASKAN — Kabul edilmi§tir. 
Istanbul Universitesi hasilati 75 000 
BASKAN — Kabul edilmistir. ! 
Mukavelenamesi mucibince Mut 
sul petrollarmdan 800 000 
BASKAN — Kabul edilmi§tir. 
Teberruat 
BASKAN — Kabul edilmi§tir. 
iktisadi buhran vergisi 12 000 000 
BAgKAN — Kabul edilmi§tir. 

F. 
44 

Lira 
000 000 Muvazene vergisi 17 

BASKAN — Kabul edilmi§tir. 
45 Hava kuvvetlerine yardim ver

gisi 4 000 000 
BASKAN — Kabul edilmi§tir. 

46 Bugdayi koruma vergisi 6 600 000 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

(tkinci madde tekrar okundu) 
BASKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et-

meyenler . . . Kabul edilmi§tir. 
Yarin saat 14 te toplanmak iizere celseyi ta-

til ediyorum. 

Kapanma saati: 19,10 



T. B. M. M. Matbatm 


